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مقابلةال�سيد زياد مالوي مع برنامج يا طري
�شاركونا� ...شاركونا� ...شاركونا!...
يف حفلة جمعيتكم بعيد الفطر ال�سعيد
ع�شاءفاخر ,فرح  ،مرح ,هدايا وجوائزقيمه
و�سهال باجلميع وكل عام وانتم بالف خري
اهال
ً
ً

تابع �صفحة 10

�ص 7

احلى التهاين مبنا�سبة �شهر رم�ضان الكرمي وعيد الفطر ال�سعيد
زيارة البابا للآرا�ضي املقد�سه

ي ��وم ط��وي��ل ورائ� ��ع م �ل��يء بالع ز
وامل �ف �خ��ره ،مل��ا مل�سته م��ن �إح�ت�ف��اء
م�شرف وجهود جباره ونخوة و�شهامه
وكرم من الن�شامى والن�شميات من
ق �ط��اع احل�ك��وم��ه والأم� ��ن واجلي�ش
وال���ش�ع��ب االردين ب ��أ� �س��ره ،خ�لال
زي��ارة احلرب الأعظم قدا�سة البابا
فران�سي�س �إىل ار���ض ال��وط��ن االم
الأردن احل �ب �ي��ب  -ار�� ��ض املحبه
وال���س�لام واخل�ير وال�ع�ط��اء  -حيث
ت�ساوى جميع الأردنيني من خمتلف
ال �ع �� �ش��ائ��ر وال� �ع ��ائ�ل�ات والأدي� � ��ان
والطوائف واملحافظات بالرتحيب
احل��ار بزيارة قدا�سته لتلك الديار
العامره جممع الأديان ومركز املحبه
وال �� �س�لام والأم � ��ن والأم�� ��ان وال�بر
والعطاء والنخوه وال�شهامه.
وبهذه املنا�سبة وب�ك��ل ال�شرف

واالعتزاز والتقدير اود �أن انتهز هذه
ال��زي��ارة املباركة لأ�ضيف �أ�صواتنا
ب��امل�ه�ج��ر �إىل �أ�� �ص ��وات �إخ��وت �ن��ا يف
وطننا االم الأردن احلبيب للرتحيب
بقدا�سته �إىل االردن  -ار�ض املحبه
وال�سالم ومنبع الأديان ال�سماوية .
كما اود �أن انتهز ه��ذه ال��زي��ارة
املباركة ال�سعيدة بالتقدم من جاللة
امللك عبد اهلل الثاين املعظم حفظه
اهلل ورعاه �أمني ومن عائلته الها�شمية
الكرمية ومن االردن احلبيب �شعب ًا
وجي�ش ًا وحكومه با�سمى �آيات التهاين
وال�ت�بري��ك مبنا�سبة عيد ا�ستقالل
االردن الثامن وال�ستون �أع��اده اهلل
عليكم جميع ًا باليمن واخلري والربكة
واملحبهوالأمنوالأمانوال�سلموال�سالم
واهلل يحفظ مليكنا امل�ف��دى واردن�ن��ا
الأغايل وكل عام وانتم ب�ألف خري

عيد �سعيد كل عام وكندا بالف خري
مبنا�سبة عيد يوم كندا ال  147عمت االجواء
االحتفالية �أرجاء املقاطعات الكندية . .ويوم
كندا هو يوم عيد كندا الوطني وعطلة ر�سمية
يف كافة حمافظات البالد.و يتم االحتفال فيه
بتاريخ  1يوليو/متوز م��ن ك��ل ع��ام .وهي
ذك��رى �سن قانون �أ�صدر عام 1867م يوم
الأول من متوز مت مبوجبه توحيد كندا كبلد
موحد يت�ألف من �أربع حمافظات وا�صبحت
ك�ن��دا االن مكونه م��ن  10حم��اف�ظ��ات و3
مناطق اداريه م�ستقله .يتم االحتفال بيوم
كندا يف كافة �أرج��اء كندا وكذلك دولي ًا يف
ممثليات كندا و�سفاراتها يف �أنحاء العامل.
يف �أوت��اوا تدفق ع�شرات االالف من الكنديني
ايل قاعة ال�برمل��ان حيث ب ��د�أت االحتفاالت
يوم الثالثاء االول من متوز /يوليو احلايل،
وت�ضمن االح�ت�ف��ال ع��ر��ض� ًا ل�صور ال�ق��وات
امل�سلحة من اخر مائة يوم لعمليات اجلي�ش

احتفاالت الكنديون بيوم كندا

رئي�س جمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات مع ع�ضو جمل�س بلدية م�سي�ساغا ال�سيدة "باين كرامبي،
والتي من املتوقع ان تتوىل من�صب رئي�س بلدية م�سي�ساغا يف االنتخابات القادمه يف �شهر اكتوبر القادمً .

الكندي يف افغان�ستان .ويف وي��ت فورك�س/
وينباغ ،مت ت�شكيل العلم الكندي من املواطنني
التي احت�شدت لالحتفال بهذه املنا�سبه على
ال��رغ��م م��ن االم �ط��ار ال�غ��زي��رة التي اغرقت
مانيتوبا و�سا�سك�شوان ,ف��ان االحتفاالت مل

تتوقف يف عا�صمتي املقاطعتني .حيث وقف
� 2500شخ�ص يف ونيباغ مرتدين القم�صان
احلمراء لت�شكيل علم كندا.
و يف تورنتو ق��ام مطعم ماندارين ال�صيني
بتقدمي وجبات جمانية للزوار ب�شرط اثبات

جنيفر �إيفنز �أول �إمر�أه مدير اً للأمن العام وال�شرطه ملنطقة
املر�سال -م�سي�ساغا  ،خالل احتفاالت
مي�سي�ساغا بيوم عيد كندا ،ت�شرفت جريدة
املر�سال مبقابلة العميد جنيفر ايفنز مدير
االمن وال�شرطة ملنطقة بيل .وكانت العميد
ايفيز يف منتهي اللطف والطيب والنف�س
امل��رح��ه ت �ت��داول م��ع املواطنيني اط��راف
احلديث بكل توا�ضع وان�سانيه،واىل جانبها
م�ساعديها من كبار �ضباط �شرطة بيل .
واجلدير بالذكر ان العميد جنيفر قد
ا�ستلمت ادارة االمن وال�شرطه ملنطقة بيل
 ،بعد ان كانت نائب للرئي�س ال�سابق مايك
ميتكالف ال��ذي تنحى م��ن من�صبه يف
ال�صيف املا�ضي. .
خدمه
اىل
ايفنز
العميد
وقد ان�ضمت
وردا على �س�ؤال قالت :ان من يتوىل اختيارها ك�أمراة لتويل قيادة قوات الأمن
واعتلت
1983
عام
االمن
قوات ال�شرطة و
م�ن���ص��ب ال �ق �ي��ادة ي �ج��ب ع �ل �ي��ه حتمل وال�شرطة قد جوبه بالعديد من امل�صاعب
التحقيقات،
وحدة
يف
وعملت
باملنا�صب،
امل�س�ؤولية وامل�ساءلة عن جميع الإجراءات واخلالفات.
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وا�ضافت العميد ايفنز حيث قالت -:
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ال�شرطة ول��دي��ه ال �ق��دره اىل اال�ستماع ان املجتمع الذي نخدمه يتوقع منا �أعلى
الربيطانية-
كولومبيا
حمافظة
�شرطة
لل�شكاوى التي تبعث من قبل افراد املجتمع .م�ستوى من النزاهة واالحرتاف" ،وخا�صة
British
Colombia
يف
للتحقيق
وان�ه��ا ت�ت��وىل الأن ث��اين �أك�ب�ر ق�سم انه جمتمع يتميز بالتنوع العرقي والديني.
اللجنة الن�سائية .
لل�شرطة يف ال�ب�ل��دي��ة وامل �ق��اط �ع��ة ،وان وقالت ايفانز خالل لقائها �أن التنوع يف

اجلن�سية الكندية ب�ج��واز �سفر �أو وثيقة
م �ي�لاد!!! ،و اختتمت االحتفاالت يف تورنتو
بعر�ض العاب نارية يف ميدان (ميل ال�ستمان)
تقدمه فرقة �سريك �أوراجن .و �شار كت جمعية
املغرتبني الأردنيني الكنديني بالأحتفاالت التي
اقيمت بهذه املنا�سبة يف مدينة م�سي�ساغا ،
حيث اقيمت �إحتفاالت كبرية يف �ساحة بلدية
م�سي�ساغا الفخمة ،و ا�ستهل احلفل بكلمة
حما�سية لرئي�سة بلدية م�سي�ساغا ال�سيدة
ه �ي��زل م �ك��ا ل�ين وا ل���ذي ي �ع��د ا خل �ط��اب
ا لأ خ�ير لها كرئي�سة للبلديه  ،والتي
ن��ا � �ش��دت ف �ي��ه ج�م�ي��ع ا مل��وا ط �ن �ي�ين ب��ان
يحافظوا على مدينتهم وحمافظتهم
وبلدهم كندا بلد الآم��ن والأم��ان واملحبة
وال���س�لام ،وق��د تخلل الأح �ت �ف��ال االل�ع��اب
الريا�ضية و�إق��ام��ة االلعاب النارية التي
ا�ستمرت حتى �ساعات مت�أخرة من الليل.

بييل
املنطقة هو عن�صر
ا��س��ا��س��ي م��ن ق��وة
ارادت��ه��ا وعزمها
ل �ت �ح �ق �ي��ق االم� ��ن
واالم ��ان واخلدمه
وامل �� �س��اواة جلميع
املواطنيني يف منطقة بيل  ،وهذا �شيء قيم
ومهم بالن�سبة لقوات ال�شرطه واالمن الذي
انت�سب اليه  ،فنحن وال�شرطة فخورون
جدا بهذا التنوع العرقي والديني ونحن
ن�سعى اىل تعزيز العالقات ما بني اطياف
املجتمع الواحد .
وهذا ما اثنى عليه العديد من ال�ضباط
يف ال�شرطة والأمن وكذلك بع�ض ال�ضباط
م��ن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ان ت ��ويل العميد
ايفانز لهذا املن�صب يعترب نقله نوعية يف
املمار�سات املتبعه من قبل جهاز ال�شرطه
ملا تتحلى به من خربات وقدرات وكفاءات
عالية ك�سبتها نتيجه خلدمتها الطويله
يف ال�شرطة والأم��ن ،وتوا�صلها الدائم مع
�شرائح املجتمع الكندي املختلفه.
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إفــتـتــاحــيــة
نفحات من �شهر
رم�ضان الكرمي
زياد مالوي فريحات  -رئي�س التحرير
يق�ضي ال�صائمون يف �شهر رم�ضان الكرمي �أيامه الغراء ومعنى احلاجة ،وليفهم يف طبيعة ج�سمه معنى ال�صرب
ولياليه الطهرـ يف ال�صوم وال�صالة والعبادة اخلا�شعة ،والثبات والإرادة ،ليبلغ من ذلك وبه �أرقى معاين الإخاء
�إذ ت�سمو الروح وتتعاىل عن هموم احلياة الدنيا التي واحلرية وامل�ساواة .
احلرية احلق ،التي يخل�ص فيها من رق الآفات النف�سية
تتدىل يف دركها النف�س الب�شرية يف باقي �أيام ال�سنة.
وكلما حاولت �أن �أقف على بع�ض معاين رم�ضان ،لعلي وال�شهوات احل�سية ،تلك احلرية التي تكفل له بعد
�أدرك �شيئا من عظمته ،ور�صدت معنى برز معنى �آخر ،رم�ضان ارتقاء يف النف�س وعافية يف البدن وروعة يف
وكلما �أح�س�ست بنفحة من نفحات هذا ال�شهر الف�ضيل ،الأخالق ،وذلك كله من �أ�سباب فرح العبد بالعيد ،وهو
غمرتني نفحات ،ال �أعرف من �أين ابد أ� و�إىل �أين �أنتهي ،من �أ�سرار عظمة رم�ضان .ذلك لأن الذي �صام هلل
غري �أنها �ساعة �أ�سبح فيها بروحي وعقلي يف بحر من طائعا ،وتهي�أ لرم�ضان بعزميته ،و�أ�صر على االمتناع،
النور واخلري واجلمال ،ويف بحر من عطاء اهلل و هبته و�صرب على ذلك ب�أخالق ال�صرب والثبات ،كان ي�سريا
وكرمه ،اال و�إنه رم�ضان الكرمي �شهر اخلري والربكة عليه �أن يتعود الطاعة بقية �أيام العام .
و�شهر التوبة واملغفره .ومع قدوم هذا ال�شهر املبارك� ،إن رم�ضان منحة اهلل ،وهبته ،وفر�صته للنا�س ،به تكتمل
فلقد كان ذلك هو تنبيه �إن�ساين عام لفرو�ض الرحمة عطاءات اهلل للعبد يف الأخذ بيده �إىل جنة عر�ضها
والإن�سانية والرب ،وك�أين ب�صوت ال�سماء ينادي يف الكون ال�سموات والأر�ض ،دون �أن يجهد يف ذلك جهده العام
�أن �أبواب اجلنة قد فتحت ،و�أبواب النار قد �أغلقت ،كله ،فمن مل يرق يف رم�ضان فمتى ؟! ومن مل يغفر له
يف رم�ضان ويعد �إىل اهلل ف�أنى له ذلك ؟ ال يوجد زمن
وال�شياطني �صفدت وغلت.
وهذا امل�شهد العظيم جديرلنا بالت�أمل ،ف�إذا كان الفتح �أن�سب وال �أخ�صب من رم�ضان لنيل رحمة اهلل ور�ضوانه،
فتح اهلل ،كان �أجمل ما يكون الفتح ،و�إذا كان الإغالق هنا ندرك ملاذا بلغنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن الذي
�إغالق اهلل ،كان �أقوي ما يكون الإغالق ،و�إذا �صفد اهلل يدرك رم�ضان ومل يغفر له ،رغم �أنفه – �أي خاب وخ�سر
ومرغ �أنفه يف الرتاب .
ال�شياطني ،كان الت�صفيد �أ�شد ما يكون و�أحكم.
اال و�إن هذا لرم�ضان وحده .عر�س يف الأر�ض وعر�س يف �إن املهمة التي ينبغي �أن ين�شغل بها كل م�سلم يف رم�ضان
ال�سماء وعر�س يف قلوب التواقني �إىل رحمة اهلل ور�ضوانه هي عتق رقبته من النار ،والفوز بر�ضوان اهلل ،وهذا جد
ومغفرته ،عام م�ضى من احلرب وال�سجال بني الإن�سان الأمر كله ،فمن ان�شغل بغري ذلك.
و�شيطانه ونف�سه ونزواته و�شهواته ،وعام من التعب �إن رم�ضان نظام حياة  ،يطبب به اهلل علل اجل�سد ،
وال�ضيق وامل�شقة ،حتى �إذا جاء رم�ضان ،قال اهلل للعبد ويعالج به �آفات الب�شر النف�سية واالجتماعية  ،وميد به
ا�سرتح فقد فتحنا لك �أبواب اجلنة ،و�أغلقنا لك �أبواب الروح بقوة جتعل لها الغلبة على املادة  ،انه زمن تغت�سل
النار ،و�صفدنا لك ال�شياطني� ،أما نف�سك التي منها فيه االدنيا وتتطيب ،وتتهي�أ لأيام العيد.
ال�شهوات ،فقد �أفرغنا بطنك بال�صوم لتهد�أ وتطمئن لك�أين بالزمن ينادي يف النا�س قائال " هذه �أيام من
�أنف�سكم ال من �أيامي  ،ومن طبيعتكم ال من طبيعتي ،
وترتقي ،فخذ من ذلك كله فر�صتك ون�صيب روحك.
وجاء ال�صوم ليجعل النا�س يف هذا �سواء ،لي�س لهم �إال افهموا احلياة على وجه �آخرغري وجهها الكالح ،كانها
�شعور واحد وح�س واحد وطبيعة واحدة ،وي�ضع الإن�سانية �أجيعت من طعامها اليومي كما جعتم ،و�أفرغت من
كلها يف حالة نف�سية واحدة يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،خ�سائ�سها و�شهواتها كما فرغتم ،و�ألزمت معاين التقوى
ويطلق فيها �صوت الرحمة ،فيعلم الرحمة ويدعو �إليها ،كما �ألزمتم ،وما �أجمل و�أبدع �أن تظهر احلياة يف العامل
وي�ضع يف الإن�سانية فكرة معينة ،هي كل مايف اال�شرتاكية كله – ولو يوما واحدا – متو�ضئة �ساجدة ،فكيف بها على
من حق ،وفيها م�ساواة الغني بالفقري ،لتكون احلياة ذلك �شهرا من كل �سنة ؟.
هادئة بهدوء النف�سني اللتني هما ال�سلب والإيجاب يف �إن لربكم يف �أيام دهركم نفحات ،فتعر�ضوا لها ،لعله �أن
ت�صبيكم نفحة منها ،فال ت�شقون بعدها �أبدا"
هذا االجتماع الإن�ساين
ومن قواعد النف�س الب�شرية �أن الرحمة تن�ش�أ عن الأمل ،ولي�ست هذه النفحات الربانية �إال تلك تنزا من حظرية
وهذا بع�ض ال�سر يف عظمة ال�صوم ،وذلك مبنع الغذاء القد�س ،وتهبط من امللأ الأعلى ،وتهب من عبري جلنة،
و�شبه الغذاء عن البطن وحوا�شيه مدة من الزمن  ،فرتطب القلوب الياب�سة اجلافة ،وتلني الأكباد القا�سية،
وهذه طريقة عملية لرتبية الرحمة يف النف�س ،فمتى يف �أيام ميزها اهلل ب�سمات وخ�صائ�ص ،فتعظم وت�سمو،
حتققت رحمة اجلائع الغني للجائع الفقري �أ�صبح للكلمة وتتفتح فيها �أبواب ال�سماء.
ومن تلك الأيام الغر البي�ض التي �أ�شار �إليها حديث ر�سول
الإن�سانية الداخلية �سلطانها النافذ.
وهذا ما ال ت�ستطيع �أي فكرة �أو قوة �أر�ضية �أن جتمع اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �شهر رم�ضان املعظم الذي تغل
النا�س له ،لوال طاعة جمعت النا�س على حال واحد يف فيه ال�شياطني عن الأذى ،وتكف امل�شاعر عن ال�شهوة،
زمن واحد لن�سك واحد ،فر�ضت ثالثني يوما كل �سنة فهو طهور للنف�س ،وروح للقلب ،وجالء للم�شاعر.
لرتبية �إرادة ال�شعب تربية تعود جزء من عمل الإن�سان �إن �أيام �شهر رم�ضان نبع فيا�ض ال يني يتدفق ب�أكرم
معاين الإعداد والتكوين ،ومدر�سة راقية لتطهري الروح،
ال خياال مير بر�أ�سه.
ي�ضيف ال�صوم بعدا خمتلفا يف العبادات ،يفر�ض مراقبة و�إعالن �سلطان الإرادة ،والتغلب على العادات اليومية
اهلل لإمتامه ،فجميع العبادات ت�ؤدى �أمام النا�س �أو من امل�ألوفة املطردة ،حتى تتمثل لل�صائمني ال�صابرين
خاللهم� ،إال ال�صوم ،ف�إنك ال ت�ستطيع �أن تقول لأحد املخبتني حياة ال�صحراء التي كان يعي�ش يف جوها
من النا�س انظر �إىل �صومي �أو ا�سمعه ف�أنا �صائم ،و�إن الن�ضايل ،ومناخها البطويل خيار امل�سلمني الأوائل الذين
ذلك يربي يف النا�س ويعودهم على مراقبة اهلل يف ي�سر ارتفعوا �إىل اهلل ب�أرواحهم ،وا�ستعانوا به دون �سواه يف
و�سهولة � ،إذ �أنه حالة �سلبية ميتنع فيها العبد عن كل ما معارك التوجيه ،وكفاح العقيدة ،وجهاد النف�س...
يتعلق بالبطن و�أ�شباه البطن ،وهو ال�سبيل الوحيد الذي ولي�س هناك �شهر كرمي ،يذكي خمود العزم ،ويحرك
يعطي بع�ض �أ�سباب ال�صدق والإخال�ص ب�شكل عملي� .ساكن ال�شوق �إىل ملكوت اهلل ،ويبعث الإرادة التواقة
و�شفاعة ال�صوم له يوم القيامة ،وقراءته للقر�آن ،وقيام �إىل املعرفة واحلياة الفكرية والروحية التي تعترب مناط
الليل ،وليلة القدر التي تتفرد بعطاء خا�ص من اهلل ،وباب التقدم عند الأمم وال�شعوب ك�شهر رم�ضان املعظم
يف اجلنة يدخل منه ال�صائمون يقال له ( الريان ) ؟ ثم الذي يلهم امل�سلمني ال�صائمني معاين �سامية يف دنيا
يقول اهلل عز وجل يف ال�صوم ( ف�إنه يل و�أنا �أجزي به الإن�سانية ،ويوحى من بواعث العزة والكرامة ،وما ت�شهد
) ،وي�أتي التحذير النبوي ال�شديد من �أن من يفطر يوما �أيامه من منابع اخلري ،وعوارف الف�ضل ،ومرابع النور،
يف رم�ضان بغريعذر �شرعي ،ال يكفره �صوم الدهر كله  ،ونفحات الرب العظيم.
فتجد كل النا�س على اختالف درجات �إميانهم �صائمني� ،إنه �شره النفحات الإالهية...ومن �أجل تلك النفحات
ال ي�ستطيع �أحدهم  -و�إن خال بنف�سه � -أن ي�أخذ �شيئا من التي يجليها ربنا يف �أيام دهرنا� ،أن العامل الإ�سالمي
منم �أق�صاه �إىل �أق�صاه يتحد يف عبادة واحدة ،ترمز
حظ البطن ،و�إن كانت �شربة ماء .
لك�أن اهلل يريد �أن يدخل العبد اجلنة يف رم�ضان وت�شري �إىل ما يجب �أن يكون عليه هذا العامل الإ�سالمي
 ولو جرا  -ف�أي معنى �أعظم من هذا ؟ واهلل لو عم الف�سيح من الوقوف �صفا واحدا لتقوية اجلانب ،وت�أكديهذا ال�صوم الإ�سالمي �أهل الأر�ض جميعا لآل معناه العزة التي جاء بها الإ�سالم ،ونادى بها الر�سوب الكرمي،
�أن يكون �إجماعا من الإن�سانية كلها لتطهري العامل من وتثبيت الإن�سية الإ�سالمية الكاملة التي كادت تذوب يف
رذائله وف�ساده  ،وحمق الأثرة والبخل فيه ،فيهبط كل مادية الع�صر اجلافة ،وت�ضيع بني الأقنعة امل�ستوردة
رجل وامر�أة �إىل اعماق نف�سه يبحث يف معنى الفقر الزائفة ،وكل عام وانتم بالف خري!...

ال�شعب
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نزوحا بالعامل
ال�سوريون ال�شعب الأكرث
امل��ر��س��ال-ت��ورون�ت��و -مع
غ �ي��اب ح��ل ق��ري��ب لأزم ��ة
ال �ل �ج��وء ال �� �س��وري��ة ،وم��ع
ازدي� � ��اد ال �� �ص �ع��وب��ات يف
ب �ل��دان ال �ل �ج��وء امل �ع��روف��ة
ل �ل �� �س��وري�ين ،ب ��دء ال�ك�ث�ير
منهم بالبحث عن بلدان
جديدة ت�ضمن لهم احلد
الأدن� ��ى م��ن اال� �س �ت �ق��رار،
��ش��رط ع��دم دف��ع تكاليف
باهظة.
وو� � �ص� ��ل ال� ��� �س ��وري ��ون ال ��ذي ��ن
�أ��ص�ب�ح��وا ال�شعب الأك�ث�ر ن��زوح� ًا
ب��ال �ع��امل يف ال��وق��ت احل� ��ايل �إىل
ال � �ق� ��ارة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ،ل �ي �ح �ط��وا
رحالهم يف الربازيل التي �سبقهم
�إليها �أ�سالفهم قبل عقود.
وت �ن��اق��ل � �س��وري��ون ع�ب�ر م��واق��ع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي معلومات
ت �ف �ي��د ال���وا�� �ص���ل اجل� ��دي� ��د �إىل
ال �ب�رازي� ��ل ،يف حم ��اول ��ة ل�ت��ذل�ي��ل
ال �ع �ق �ب��ات وجت��ن��ب ال �� �س �م��ا� �س��رة
وعمليات الن�صب.
مب � �ج� ��رد زواج ال�ل��اج� ��ئ يف
ال�برازي��ل ،ي�ضمن ح�صوله على
اجلن�سية الربازيلية ،حيث تكفي
الإقامة ملدة ع�شر �سنوات .كما �أن
الإق��ام��ة املتوا�صلة مل��دة  15عام ًا
متنح الالجئ حق احل�صول على
اجلن�سية.
�أم��ا فيما يتعلق ب��ال�ع�م��ل ،ف ��إن
التوظيف يف �أي��ة �شركة برازيلية
مل ��دة ث�ل�اث � �س �ن��وات مي �ن��ح احل��ق
ب��احل���ص��ول ع�ل��ى اجل�ن���س�ي��ة ،كما
مي �ك��ن احل �� �ص��ول ع �ل �ي �ه��ا �أي �� �ض � ًا
م��ن خ�لال متلك ع�ق��ار بعد �أرب��ع
� �س �ن��وات� ،أو يف ح��ال تبني طفل
برازيلي الذي مينح
اجلن�سية فور ًا.
ت �ب �ل��غ ك �ل �ف��ة امل �ب �ي��ت يف ف �ن��ادق
الربازيل بني  30و  110دوالر� ،أما
�أجار املنازل ( غرفة و �صالون )
بني  300و  500دوالر ،فيما تبلغ
�أج��رة املنزل الكبري (  4غ��رف )
حوايل  600دوالر.
يعترب � �س��وق ال�ع�م��ل ال�برازي�ل��ي
جيد ًا باملجمل ،ويوجد يف البالد
الكثري من امل�ستثمرين ال�سوريني،
وتعرف مدينة �ساوباولو ب�أنها �أكرب
املدن االقت�صادية التي حتوي على
الكثري من فر�ص العمل ،كما تعترب

املركز الرئي�سي للجالية العربية
وال�سورية ،يف الوقت ال��ذي تعترب
فيه املدن ال�شمالية الأرخ�ص من
حيث تكاليف املعي�شة.
ال� ��� �ش ��رط الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ل�ل�ع�م��ل
يف ال �ب�رازي� ��ل ه ��و ات� �ق ��ان ال�ل�غ��ة
الربتغالية� ،أو االنكليزية بدرجة
�أق��ل ،وت�تراوح ال��روات��ب ال�شهرية
بني  500و  700دوالر ،فيما تكفل
اللغة يف حال اتقانها راتب ًا ي�صل
�إىل  1000دوالر.
وتبلغ تكلفة افتتاح م�شروع ب�شكل
قانوين حوايل � 75ألف دوالر ،وهو
الأمر الذي ي�ضمن ت�سريع معاملة
منح الإقامة الدائمة.
التعليم يف ال�برازي��ل اختياري
دون �ست �سنوات ،و �إل��زام��ي من
� 6إىل  14ع��ام ،يلي ذلك التعليم
الثانوي ملدة ثالثة �أعوام �أو 2200
�ساعة درا��س�ي��ة ،لي�أتي بعد ذلك
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ال ��ذي ي�ستطيع
الطالب االلتحاق به بعد اجتياز
ام �ت �ح��ان ال�ل�غ��ة ال�برت�غ��ال�ي��ة� ،أم��ا
�إكمال الالجئ اجلامعي فيحتاج
طلب نقل وبيان و�ضع من جامعته
الأ��س��ا��س�ي��ة ،م��ع � �ض��رورة امتحان
اللغة �أي�ض ًا.
العملة يف الربازيل هي الريال،
وي�ساوي كل دوالر �أمريكي 2.25
ريال برازيلي تقريب ًا.
ي� �ع� �ت�ب�ر ا ل� � ��� � �س � ��ور ي � ��ون م��ن
ا جل�� ��ا ل� � �ي�� ��ات ا مل � �ح � �ب� ��و ب� ��ة يف
ا ل�ب�راز ي���ل ،و ه ��و ا لأ م� ��ر ا ل ��ذي
ي�سهل ا ل�ك�ث�ير م��ن ا لأ م��ور على
ا ل �ق��ادم ا جل��د ي��د ،و ي �� �ض��ع ع�ل��ى
ع��ا ت�ق��ه ا حل �ف��اظ ع�ل��ى ا ل���ص��ورة
اجليدة لل�سوريني.
ي� � ��ؤك � ��د �أح � � � ��دث ال ��وا�� �ص� �ل�ي�ن
للربازيل� ،أن احل�صول على الفيزا
لي�س ب��الأم��ر ال�صعب ،ويقت�صر
ع�ل��ى ط�ل��ب روت�ي�ن��ي م��ن ال�سفارة
الربازيل.

ال�شباب الفل�سطينيني يدافعون
عن مقرهم يف مي�سي�ساغا

املر�سال -مي�سي�ساغا -نقلت �صحيفة
م �� �ش��وار ال�ع��رب�ي��ه ال�ك�ن��دي��ه يف موقعها
االلكرتويننباءعنا�شتباكاتبنيجمموعة
متطرفه م��ن ج�م��اع��ة املوتور�سيكالت

املنحازه اىل جمموعة ال��دف��اع اليهودي
وبني ابناء اجلالية الفل�سطينيه الكنديه.
وذك ��رت ال�صحيفه يف تقريرها االول
بانه  :يف ح��وايل اال�ساعة ال�سبعة م�ساء
يوم اخلمي�س املوافق -3متوز يوليو 2014
و بتنظيم م�سبق جتمهر امام مقر البيت
الفل�سطيني ع�شرات اليهود من منظمات
متطرفة بع�ضها ممنوع يف عدد من الدول
مبا فيها الواليات املتحدة و غالبيتهم على

موتوت�سيكالت الرهاب ال�شباب واالطفال
الفل�سطينيني  .وكان هناك الع�شارات من
الفل�سطينيني الذين احت�شدوا يف املقر
البيت الفل�سطيني للدفاع عنه وبع�ضهم
هاجم املوتوت�سجالت ال��ذي��ن ا�ستفزوا
ال�شباب و ارهبوا االطفال و حاولوا ركن
موتوت�سيكالتهم بالقرب من مقر البيت
الفل�سطيني ،ما دفع بال�شباب ملهاجمتهم
و تعر�ض عدد منهم لل�ضرب و التك�سري .
و ح�ضرت ع�شرات �سيارات ال�شرطة مبا
فيها وحدات خا�صة للف�صل بني الطرفني
و اغلقت كافة الطرق امل�ؤدية للمقر.
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ك�أ�س العامل  :2014جزائريو كندا يحتفلون مرة ثانية بفوز “الأفناك”

�أبناء اجلالية اجلزائرية يف مونرتيال يحتفلون بت�أهل منتخبهم الوطني �إىل الدور الثمن النهائي يف بطولة ك�أ�س عامل لكرة القدم يف
الربازيل بعد تعادله بنتيجة  1-1مع املنتخب الرو�سي

اح���ت���ف���ل اجل����زائ����ري����ون يف
ب�لاده��م ويف دول االن��ت�����ش��ار،
بت�أهل منتخبهم الوطني للدور
الثمن النهائي يف بطولة ك�أ�س
عامل لكرة القدم يف الربازيل.
و�ضمن املنتخب اجل��زائ��ري

انتقاله للثمن النهائي ،لأول
مرة يف بطولة ك�أ�س عامل لكرة
القدم ،بعد تعادله مع املنتخب
الرو�سي على ملعب كوريتيبا.
وتعادل الفريقان بهدف واحد
لكل منهما� :ألك�سندر كوكورين

�أه��دى منتخبه الرو�سي هدفه
يف الدقيقة ال�ساد�سة من بدء
امل���ب���اراة ،و�إ����س�ل�ام �سليماين
�أهدى منتخبه اجلزائري هدف
التعادل واالنتقال للثمن النهائي
يف الدقيقة ال�ستني.

ويف م��ون�تري��ال ،ال��ت��ي ت�ضم
العدد الأكرب من �أفراد اجلالية
اجل���زائ���ري���ة يف ك���ن���دا ،ن��زل
اجلزائريون وحمبو منتخبهم
الوطني من �سائر اجلن�سيات
�إىل ال�������ش���ارع م���ع�ب�ري���ن ع��ن
فرحتهم ،بعد الفوز التاريخي
الذي حققه املنتخب اجلزائري
على ن��ظ�يره ال��ك��وري اجلنوبي
ب�أربعة �أهداف مقابل اثنني..
وقديتواجهاملنتخباجلزائري،
"الأفناك" ،مع املنتخب الأمل��اين،
الـ"مان�شافت" ،يف مباراة م�صريية
وتاريخية .فمن يربح املباراة ينتقل
ل��ل��دور ال��رب��ع النهائي فيما يعود
اخلا�سر �إىل بالده .كما �أن املباراة
فر�صة للفريق الأمل����اين للـ"ث�أر"
لهزمية  1982يف دورة ك�أ�س العامل
يف�إ�سبانياعندماخ�سربنتيجة– 1
� 2أمام املنتخب اجلزائري.

CLASSIFIEDS

Free Personal Non-Commercial Ads For Individuals, Charitable
Organizations and Religious & Community Sevices
To Advertise In This Section Please Call: (416) 233-9927

Graphic Designer

Shuttle Bus Drivers

Graphic designer wanted for an Arabic/English newspaper.
Must be experienced with In-Design, and Photo-Shop
programs on a Mac and PC computers. We offer flexible
hours on a full or part-time basis with a chance to work from
home on piece work. For more information Call Harry at
416-233-9927 or write to: info@canadianaranbetwork.com

Shuttle Bus drivers wanted. Must have valid Ontario
driver’s License class “B” or “C” with “Z” endorsement.
Must be neat, pleasant, reliable and service oriented with
good driving record and physically fit to handle customers
luggage. Flexible hours, with full or part-time including
weekends and evenings. For more information call Jack at
416-233-9927or write to info@cdclimo.com

Handy Person
Building maintenance/ Handy person wanted for home
and garage improvement and general building work. Must
have, own tools, some knowledge in renovations , pluming,
carpentry woodwork, drywall, framing, painting and
landscaping service etc. We offer flexible hours, full or part
time, on the job training and good company benefits. For
more information call Jack at 416-233-9927
or send your resume info@cdclimo.com

Ottawa Jobs

Hwy Coach Drivers
Shuttle Bus drivers wanted. Must have valid Ontario driver’s
License class “B” or “C” with “Z” endorsement and be
experienced on Highway coach driving for daily trips from
Ottawa to Montreal and return. Must be fluent in English
and French Languages. Must be neat, pleasant, reliable and
service oriented with good driving record and physically fit
to handle customers luggage. Flexible hours, with full or
part-time including weekends and evenings.
For more information call Jack at 416-233-9927
or write to info@cdclimo.com

Ottawa Jobs

Bi-Lingual Secretary / Mgr
Bi-lingual Secretary/ dispatcher / area manager is wanted in
the Ottawa area for a shuttle bus company secretary for an
Ottawa Shuttle Bus service. Must be neat, pleasant, service
oriented and occasionally be available to travel to Toronto
or Montreal. Must also have a valid Ontario Drivers License
with good driving record. We offer flexible hours on a full or
part-time with a chance to work from home.
Call Harry at 416-233-9927
or write to hm@cdclimo.com

Be Your Own Boss

البداية ......للأنتفا�ضه الثالثه !!!!
املر�سال -تورنتو ،اعتربت ال�صحف
اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف حت�ل�ي�لات�ه��ا ان ما
ت�شهده ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة املحتلة من
مواجهات بني الفل�سطينيني و “قوات
االحتالل اال�سرائيلي” ،خ�صو�ص ًا يف

اع�ق��اب خطف وق�ت��ل الفتى املقد�سي
حممد اب��و خ�ضري واح ��راق جثته من
قبل امل�ستوطنني ،هو بداية “انتفا�ضة
ثالثة”.
ون �ق �ل��ت ال���ص�ح��ف ع��ن م���س��ؤول�ين
�إ�سرائيليني خ�شيتهم من ات�ساع دائرة
امل��واج �ه��ات م��ع الفل�سطينيني ،فقد
و�صف �ضابط يف �شرطة حر�س احلدود
الإ�سرائيلية املواجهات التي اندلعت يف
القد�س بعد اختطاف وقتل الفتى �أبو
خ�ضري بطريقة ب�شعة ،ب�أنها “انتفا�ضة
�صغرية” ،ف�ي�م��ا �أع � ��رب م �� �س ��ؤول��ون
�إ�سرائيليون عن خ�شيتهم من توا�صل
املواجهات وات�ساعها اىل مناطق �أخرى.
وقالت �صحيفة معاريف اال�سرائيلية
“�إن جرمية قتل �أبو خ�ضري �أخرجت
لل�شوارع �آالف الفل�سطينيني ،وهناك
ت �خ��وف ك �ب�ير م��ن ت��ده��ور الأو�� �ض ��اع
�إىل ان�ت�ف��ا��ض��ة ثالثة” ،ون �ق �ل��ت عن
��ض��اب��ط ا��س��رائ�ي�ل��ي يف ��ش��رط��ة حر�س
احل� ��دود ق��ول��ه�“ ،إن احل��دي��ث ي��دور
ع��ن مواجهات مل ن�شهدها منذ زمن
طويل” ،فاملواجهات عنيفة وموجات
الهجوم على ال�شرطة كانت متتالية،
وا�صفا ان ما ت�شهده القد�س االن ب�أنه
“انتفا�ضة �صغرية” ،لكن ثمة تخوف
من �أن “تتوا�صل وتنت�شر �إىل مناطق
�أخرى” ،ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر
يف املخابرات اال�سرائيلية (ال�شاباك)
قولها �إن اجلهاز “يبذل اجلهود من
�أج ��ل ت��وف�ير �إج��اب��ة ب ��أ� �س��رع وق��ت عن
(جرمية القتل) ،من منطلق �إدراكنا

ب ��أن الو�ضع قابل لالنفجار” ،م�شريا
اىل ان “حالة ع��دم اليقني �ست�ؤدي
�إىل تعزز وات�ساع الإ�شاعات التي تبثها
جهات متطرفة ،وهناك خ�شية من �أن
تتوا�صل امل��واج�ه��ات وق�ت��ا ط��وي�لا و�أن

تت�سع ملناطق �أخرى” .لكن م�صادر
يف ال�شرطة اال�سرائيلية اعلنت �أنها
“�ست�شرع يف التحقيق بدعوات اىل االنتقام
�صدرتعنجنوديفاجلي�شالأ�سرائيلي”.
وحول املو�ضوع ذات��ه ،و�صف املحلل
الع�سكري يف موقع �صحيفة يديعوت
احرونوت " رون بن ي�شاي"  ،ب�أن “ما
ت�شهده ال�ضفة الغربية حاليا هو بداية
انتفا�ضة ثالثة” ،وبح�سب ال�سيناريو
ال��ذي �أع��د من قبل �شعبة العمليات يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي “ف�إن �إ�سرائيل
تواجه اليوم بداية ت�صعيد”.
وي��رى �أن املواجهات ت�ضع املجل�س
ال��وزاري امل�صغر يف ا�سرائيل يف و�ضع
�صعب ،فبينما ك��ان املجل�س يحاول
منذ ث�لاث��ة �أي ��ام ات �خ��اذ ق ��رار ب�ش�أن
ال��رد املنا�سب على مقتل امل�ستوطنني
الثالثة“ ،اال �أن مقتل الفتى املقد�سي
�أب ��و خ���ض�ير ،والأ�� �ص ��وات العن�صرية
للإ�سرائيليني يف �شبكات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وال �ت��ي ت��دع��و لالنتقام،
حت��دث ت�آكال خطريا يف “ال�شرعية”
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي متتعت ب�ه��ا �إ��س��رائ�ي��ل
قبل �� 48س��اع��ة ،بعد اكت�شاف جثث
امل�ستوطنني الثالثة”.
وي�ضيف املحلل اال�سرائيلي انه مع
“هذه ال�شرعية” فقد ك��ان ب�إمكان
�إ�سرائيل �أن تبد�أ حملة ع�سكرية على
قطاع غ��زة ،بيد �أن القيام مبثل هذه
احلملة الآن ،بعد مقتل �أبو خ�ضري ،من
�ش�أنه �أن ي�شعل املنطقة ،ولي�س فقط
ال�ضفة الغربية .

ما ت�أثري التطورات الأخرية يف العراق
على تعاطي وا�شنطن مع امللف ال�سوري

Limousine Brokers Drivers wanted. Good potential Income
Good working conditions. Be your own boss Work from
your Home many areas in Ontario to choose from. We can
provide you with vehicles, uniform, training dispatching,
insurance, license and finance. Minimum of $50,000 as a
down payment is required. For more information please
contact Tom at 416-240-7769 or write to hm@cdclimo.com

Investment Opportunity
One of the largest coach and Bus service of its kind in
Ontario is expanding coast to coast and is looking for
partners or silent investors. Good potential income, good
working conditions. Excellent opportunity to invest and
work in Canada. We can assist the right candidates to
immigrate to Canada. Minimum Half (1/2) million dollars
investment. For more information please contact Sam at
416-233-9927 or write to canadianbus@hotmail.com

Gas/Diesel Mechanic
Diesel Mechanic wanted for a coach and Limousine service
garage-shop near Toronto Pearson Airport. Flexible hours,
with full or part-time including weekends and evenings.
For more information call Jack at 416-233-9927 or send your
resume to: info@cdclimo.com

Limo Bus Dispatcher
Limo Bus Dispatcher needed for bus and limo company
near Toronto Pearson Airport. Must be fluent in English,
well mannered, pleasant voice and have good customer
relations and hav some knowledge of basic computer
programs. We offer flexible hours and on the job training.
For more information, call Jack at 416-233-9927 or send
your resume to: hm@cdclimo.com

-رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي (�إىل اليمني) ووزير اخلارجية الأمريكي جونكريي خالل لقائهما يف بغداد

املر�سال  -تورنتو  ،قال وزير
اخلارجية الأمريكي جون كريي
�إن "ب�إمكان املعار�ضة ال�سورية
امل��ع��ت��دل��ة �أن ت��ق��وم ب���دور مهم
يف �صد ال��دول��ة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام (داع�ش) ،لي�س
فقط يف �سوريا وامنا يف العراق
�أي�ضاً" .وجاء كالمه اليوم عقب
لقائه رئي�س االئتالف الوطني
ال�سوري املعار�ض� ،أحمد عا�صي
اجلربا.
و�أ���ض��اف ك�يري �أن "اجلربا
ميثل قبيلة تنت�شر يف ال��ع��راق
وهو يعرف �أ�شخا�ص ًا هناك كما
�أن وجهة نظره وك��ذل��ك وجهة
ن��ظ��ر امل��ع��ار���ض��ة (ال�����س��وري��ة)
املعتدلة �ستكون مهمة للغاية
للم�ضي قدماً" ،م ��ؤك��د ًا "اننا
يف حل��ظ��ة تكثيف اجل��ه��ود مع

املعار�ضة (ال�سورية)".
وي��ت��زام��ن ال��ل��ق��اء ب�ين كريي
واجل��رب��ا م��ع �إع��ل�ان الرئي�س
االمريكي ب���اراك �أوب��ام��ا طلب
م��ب��ل��غ  500م��ل��ي��ون دوالر من
الكونغر�س م��ن �أج���ل "تدريب
وجتهيز" امل��ع��ار���ض��ة ال�سورية
املعتدلة.
ومنذ بداية النزاع يف �سوريا،
اقت�صرت امل�ساعدات الأمريكية
للمعار�ضة ال�سورية ،ر�سمياً،
على ت��ق��دمي "م�ساعدات غري
قاتلة" ب��ق��ي��م��ة  287م��ل��ي��ون
دوالر ،مع الإ�شارة �إىل �أن وكالة
اال�ستخبارات االمريكية�" ،سي
اي ايه" ،ت�����ش��ارك يف برنامج
����س���ري ل��ل��ت��دري��ب ال��ع�����س��ك��ري
ل��ل��م��ع��ار���ض�ين ال�������س���وري�ي�ن يف
الأردن.
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برنامج " يا طري" يف لقاء خا�ص مع اال�ستاذ زياد مالوي فريحات
املر�سال -تورونتو� -أجرى املذيع االردين امل�شهور اال�ستاذ
عامر ال�صمادي ومن خالل برناجمه الأ�سبوعي " يا
طري" والذي يبثه التلفزيون الأردين كل يوم جمعه ،بلقاء
مع اال�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س جمعية املغرتبني
االردنيني الكنديني خالل زيارته اىل الوطن الأم الأردن
احلبيب ،يف �شهر ايار -مايو املا�ضي  ، 2014يف حلقه
خا�صة بعنوان "اجلالية الأردنية يف كندا"  .و �شمل
اللقاء العديد من اال�سئله املهمه املتعلقة ب�ش�ؤون اجلالية
الأردنية يف كندا عامة ،ونبذة عن مذكرات الأ�ستاذ زياد
و�سريته الذاتية ،وعن جمعية املغرتبني االردنيني الكنديني
واهدافها ومتطلباتها .و�أبتداء الأ�ستاذ عامر بالرتحيب
باال�ستاذ زياد ،وفا�ض عليه بالأ�سئلة التالية-:
ج -هناك ما ي�سمى ب�صناع امللوك فنحن الأردنيون
�س  -كم �سنه لك يف كندا ؟
ً
�صناع امللوك .وحاليا ال يوجد هناك اردنيون يف املنا�صب
ج -يل يف كندا حوايل � 45سنه.
احلكومية كرئي�س بلديه �أو رئي�س حمافظة  ،ولكن هناك
�س  -يف اي �سنه غادرت كندا ؟
من اجلاليات العربية الأخرى من هم ع�ضو يف الربملان
ج -يف البداية ا�سمح يل ان اوجه كلمه ب�أ�سمي و�أ�سم او ع�ضو يف املجل�س البلدي او جمل�س املحافظه ... ،ولكن
عائلتي وع�شريتي الفريحات يف عجلون وكفرجنه  ،ونيابة يوجد اردنيون من هم مبن�صب م�ساعد نائب او امني
عن �أع�ضاء الهيئة الأدارية جلمعية املغرتبني الأردنيني اداري لعدة حمافظني او جمال�س بلديات .
الكنديني ٫القدم ا�سمى التهاين والتربيكات اىل جاللة �س -اي ان هناك فر�صة لأن يتب�ؤا ا لأردنيون
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل واىل منا�صب عليا يف الدولة الكندية...؟
ً
الأ�سرة الها�شميةالكرمية  ،واىل الأردن احلبيب �شعب ًا ج -نعم ...فاحلرية ال�سيا�سية يف كندا متاما كاحلرية
وجي�ش ًا وحكومة  ،مبنا�سبة عيد الأ�ستقالل الأردين الثامن ال�سيا�سية التي ينعم بها الأردنيون يف الأردن ،وهي
وال�ستون ،ومنا�سبة عودة �سفرينا يف ليبيا �سعادة ال�سفري متاحة لكل مواطن كندي بغ�ض النظر عن �أ�صله وجن�سيته
فواز العيطان واىل �آل العيطان الكرام مبنا�سبة عودته ال�سابقه.
�سامل ًا اىل الأردن ،واحلمد اهلل على �سالمته ،والف مربوك �س -ا لأردنيون يف كندا من خمتلف املحافظات
�س -لك خم�سه واربعون �سنه يف كندا  ،هل خرجت
للدرا�سة ام للعمل؟

ج -خرجت لكال الهدفني للدرا�سة والعمل .فقد در�ست
ادارة اعمال و دبلوم طيار مدين ،ثم ا�س�ست عدة �شركات
خا�صة يف جمال املوا�صالت وال�سياحة وال�سفر والفندقه
والتجارة والأ�سترياد وال�صحافة والأعالم  ،وانا الأن املدير
العام لعدة �شركات ا�ستثماريه ورئي�س ال�شبكة العربية
الكندية ،ورئي�س حترير جريدة املر�سال العربية -الكندية
�س-حتدث لنا عن جريدة املر�سال ؟

ا لأردنية .حتدث لنا عن عالقتهم مع بع�ضهم
البع�ض و عن جمعية املغرتبني ا لأردنيني وما هي
ن�شاطاتها...؟

ج -بناء على توجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاين �إبن
احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه ،قام وفد من وزارة
اخلارجية االردنية و�ش�ؤون املغرتبني برئا�سة �سعادة
ال�سفري ال�سيد را�سم ها�شم ،وامل�ست�شار هيثم ابو
الفول بزيارة اىل كندا ،وقد قمنا با�ستقبالهم يف حفل
�شرف وندوة عامه �شملت ور�شة عمل وح�ضرها العديد
من ابناء اجلاليه االردنيه .وانبثق عن ذلك اللقاء
ت�أ�سي�س جمعية للمغرتبني الأردنيني الكنديني للأطالع
على �إحتياجات ومتطلبات اجلالية الأردنية .وتقوم
اجلمعية بعدة ن�شاطات تهدف اىل خدمة �أبناء اجلالية
الأردنية يف خمتلف حمافظات كندا.

ج -جريدة املر�سال جريدة اردنية عربية كندية ت�صدر
�شهري ًا باللغتني العربية والأجنليزية ،والغاية منها هو
التوا�صل ما بني ابناء اجلالية الأردنية والعربية من
جهة ،وما بني اجلاليات الكندية االخرى من جهة ثانيه.
وذلك من اجل اطالعهم على العادات والتقاليد العربية
والأردنية  ،وتغيري الفكرة ال�سائدة لدى الكنديني عن �س -ما هي �أحتفاالتكم يف كندا ...؟
العرب مبا ي�سمى "بال�سترييو تايبنق" Stero typing -ج -تقوم اجلالية الأردنية بالأحتفال مبنا�سبة عيد
فالعرب والأردنيني م�ساملني ومتعاطفني مع الكنديني ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل  ،وبذكرى
�إ�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية ،وذكرى الثورة
وكذلك الكنديني متعاطفني معنا.
�س -هل هنالك و�سائل توا�صل غري جريدة املر�سال ؟
العربية الكربى ويوم اجلي�ش ،ويح�ضر هذه الأحتفاالت
ج -نعم هناك عدة طرق للتوا�صل مثل  Facebookبالأ�ضافة اىل اجلالية الأردنية �شخ�صيات عربية وكندية
 ,Linkedin, Twitterوعلى موقع ال�شبكة العربية ومندوبني عن احلكومات الكندية الفيدرالية واملحافظني
الكندية  www.canadianarabnetwork.comوعلى ور�ؤ�ساء البلديات .وان �شاء اهلل �سنحتفل هذه ال�سنه
موقع جمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني االلكرتوين:
بهذه املنا�سبات الوطنية الثالثه جمتمعة ،يوم ال�سبت
Jordanian Canadian Expatriates Society
 14حزيران  ،2014وذلك بالتعاون مع النادي الأردين
�س -تكلم لنا عن العرب وعن الأردنيني يف كندا  ،والذي ت�أ�س�س يف الثمانينيات من القرن املا�ضي يف مدينة
وخ�صو�ص ًا انك من �أوائل ال ًأردنيني املهاجرين اىل تورنتو .ونحن �أع�ضاء فيه .وكما ذكرت  -فالكل يعمل مع ًا
كندا منذ
خم�سة واربعني عاما  ،فكم عددهم واين �سوي ًا كجمعية ونادي  ،من اجل خدمة كافة ابناء اجلالية
يتواجدون؟
ج -عندما و�صلت اىل كندا كان عدد املهاجريني العرب الأردنية عامه .لذا قمنا بتن�سيق مرا�سم االحتفال �سوي ًا
قليل جد ًا  ،حيث كانت ن�سبتهم ال تتعدى  %3من عدد لنكون يد ًا واحده وفرحه واحده بهذه املنا�سبات العزيزه
املغرتبني يف كندا ،اما ن�سبة الأردنيني فقد كانت �ضئيلة علينا جمعي ًا .وهناك جمعيات �أردنية �أخرى موجودة يف
جد ًا ،وبعد �أحداث ال�سبعينيات واحلروب الأخرى هاجر مدينة هاملتون ومدينة مونرتيال ومدينة وينزو واوتاوا.
ن�سبه كبرية من الدول العربية اىل كندا  ،حيث يقدر وهدف جمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني هو التوا�صل
عدد العرب الأن بحوايل ثالثة �أرباع املليون  ،بينما يقدر مع هذه اجلمعيات ،وكذلك التوا�صل مع الأردن فالأردن
عدد الأردنيون ما بني  30-20الف ن�سمه فقط ومعظم قدم الكثري ،وال بد لأبناء اجلالية الأردنية يف كندا ان
يردوا اجلميل لبلدهم ،والأردن حقق �إجنازات كبرية
االردنيون يتواجدون يف حمافظة اونتاريو.
�س -فيما يبدوا ان ن�سبة الأردنيون قليله جداً وعظيمة بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل
اذا ما قورنت ب�أعدادهم يف الواليات املتحدة  ،ولكن الأردن يتحمل االن �أعباء كبرية نتيجة الأو�ضاع
ال�سائدة يف املنطقه ،وعلينا دعم الأردن و�سيبقى الأردن
ا لأمريكية ...فما هو ال�سبب ؟
ج-بالن�سبة اىل كندا ٫بالرغم من �إت�ساع م�ساحتها ،اال ان �صامد ًا ب�أذن اهلل.
عدد �سكانها قليل يقدر بحوايل  30مليون .واذا ما قورنت �س� -أ�ستغرب ان هناك جمعيات عديدة للأردنيني،
وهذا يعني ت�شتيت للجهد العام .الي�س من املفرو�ض
بن�سبة ال�سكان يف مدينة نيويورك مث ًال ،والذي يقدر
ان تتجمع هذه اجلمعيات يف �إحتاد جمعيات واحد ؟
عدد �سكانها بحوايل  12-10مليون ن�سمه  ،لذلك ن�سبة
الأردنيون يف كندا بالن�سبة اىل عدد ال�سكان فيها يعترب ج -نعم وهذا هو الهدف من ت�أ�سي�س جمعية املغرتبني
جيد جد ًا .وكما ذكرت �سابق ًا فمعظم االردنيون يتمركزون الأردنيني بحيث تكون املظله جلميع اجلمعيات يف كندا مثل
يف حمافظة �أونتاريو ،وكيوبيك وخا�صه يف مدينة تورنتو جامعة الدول العربية.
�س -هل اجلالية ا لأردنية يف كندا هي جالية
و�ضواحيها والباقي موزعون على بقية حمافظات كندا  .مت�آلفه ومتعاونه  ...؟
�س -ما هي او�ضاع ا
طالبل؟أردنيون يف كندا  ...هل هم ج -نعم  ...اجلالية الأردنية يف كندا متعاونة ومت�آلفه يف
يعملون ام هم
ج -يوجد بع�ض الأردنيون يف كندا الطالب وهناك من ال�سراء وال�ضراء ،وهم على يد وقلب واحد  ،وهم �سفراء
يعملون يف عدة مهن ،ومنهم من هو من �أ�صحاب الأعمال االردن يف كندا وكلهم انتماء و�إخال�ص للأردن والأ�سرة
هذا باال�ضافة اىل حملة ال�شهادات العليا يف خمتلف الها�شمية .وعندما يواجه اي اردين الية م�شكله ،فالأردنيون
التخ�ص�صات ،وهناك الأطباء واملهند�سني واال�ساتذه يقفون يد واحدة مل�ساعدته ،واهلل نخوتهم كبريه.
االكادمييون ،ولقد و�صل الأردنيون بحمد اهلل اىل الطبقه �س -هل هنال مبنى للجمعية او النادي االردين يف
تورونتو يجتمعون فيه...؟
الو�سطى ومنهم اىل الطبقة الأعلى .
�س -هل هناك انخراط للأردنيون يف جمال ج -كان هناك مبنى للنادي االردين ،ولكن نتيجة للظروف
ال�صعبة ،ال يوجد مبنى جتتمع فيه اجلالية الأردنية حالي ًا.
احلياة ال�سيا�سية الكنديه...؟

منتوجات البحر امليت وطبع ًا اجلميد الكركي.

�س -ملاذا ال تقوم اجلمعيات املوجودة يف كندا
بهذا الدور بالرتويج لهذه املنتوجات ؟

ج -ان الهدف الرئي�سي من زيارتي للأردن بالأ�ضافة اىل
اين �سعدة بلقائكم ،وزيارة اهلي و�أقربائي ،ومعاريف يف
الزرقاء وعجلون وكفرجنه وجر�ش ومعان ،والتعرف على
العديد من اجلمعيات واملنظمات الأردنية ،فقد كان يل
عدة لقاءات يف وزارة اخلارجية االردنية و�ش�ؤون املغرتبني
واجلمعية امللكية الأردنية وجمموعة �شركات ال�سيد املجايل
من اجل دعم هذا التوجه.
ولكن لكوين رجل �أعمال وعندي عدة مكاتب فقد تربعت
باحدى مكاتبي يف ال�شبكة العربية الكندية لعقد �إجتماعات
جمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني.

�س -ما هي اخلطط امل�ستقبلية جلمعية املغرتبني
ا لأردنيني الكنديني ...؟

ج -نعمل جاهدين من اجل التوا�صل ما بني �أبناء اجلالية
الأردنية يف كندا  ،ونركز كذلك على ال�شبيبه من ابناءنا
من اجل التوا�صل مع ال�شبيبه يف االردن من خالل الزيارات
املتبادله فيما بينهم والأ�ستفادة من اخلربات والكفاءات
التي يتحلون بها  ،ون�سعى كذلك اىل تعزيز ونه�ضة الأردن،
جتاري ًا و�سياحي ًا واقت�صادي ًا  ،وتكنولوجي ًا بكل ما منلك.
�س -كلمنا عن ال�شبكة العربية الكندية...؟

ج -ال�شبكة العربية الكندية ت�أ�س�ست عام  1985بجريدة
املر�سال .والهدف منها هو ان اوالدي يتكلمون العربية
ولكن ال يقراءون او يكتبون العربية مثلهم كمثل بقية �أبناء
اجلالية الأردنية يف كندا .لذلك عملت جريدة املر�سال
باللغتني العربية والأجنليزية للتوا�صل مع �أبناءنا ومع ابناء
البلد انف�سهم ،لأطالعهم على عاداتنا وتقاليدنا ،وطبعا
الأعالم االن تطور من خالل الفي�سبوك او قنوات التوا�صل
الأخرى ،وتطبع جريدة املر�سال بحدود  10-5الف ن�سخه
توزع على نطاق حملي ومن خالل ار�سالها اىل حوايل
خم�سة االف عنوان بريدي وعلى موقع ال�شبكة العربية

�س -ان �أبناء اجلاليات ا لأردنية يف املهجر يكنوا كل
احلب والتقدير للأردن ...ولكن نريد من �أبناءنا
املغرتبني خطوات عملية من اجل دعم ا لأقت�صاد
ا لأردين .فهناك منظمات وجمعيات اردنية
م�ستعدة للتعاون يف هذا املجال  ،فاذا كان اقت�صادنا
قوي فنحن �أقوياء ...؟

ج -نحن كمغرتبني نعمل جاهدين من اجل دعم الأقت�صاد
الأردين  ،فال�شباب الأردنيون متعلمون وعندهم اخلربات
والكفاءات العالية  ،لذلك نحن نريد فتح م�صانع كندية
ومكاتب ا�ستعالمات  Call Centersيف االردن من اجل
ت�شغيل الأيدي العامله الأردنية  ،فال�شباب هم م�ستقبل
البلد وخريته.
�س -هذا جميل ولكن نريد من اي رجل �أعمال
اردين مغرتب ان يجلب امل�ستثمرين او انه
هو ي�ستثمر يف ا لأردن  ،وانا اعلن ومن خالل
برناجمي هذا ب�أين �س�أ�سخر له كافة �إمكانيات
الربنامج من اجل تقدمي امل�ساعده له...؟

ج -هذا ما ن�سعى اليه  ،ولكن نطلب من احلكومة الأردنية
تقدمي كافة الت�سهيالت املمكنه من �إجراءات ومعامالت
امام امل�ستثمرين من اجل ت�شجيع الأ�ستثمار .وقد قمت
بتقدمي مطالب اجلالية الأردنيه يف كندا اىل وزارة
اخلارجية االردنية و�ش�ؤون املغرتبني منها �إمكانية فتح
قن�صلية �أردنيه يف مدينة تورنتو ،وكذلك تقدمي الدعم
املادي لل�سفارة الأردنية يف �أتاوا من اجل التوا�صل مع ابناء
اجلالية الأردنيه يف كندا.

�س -فتح قن�صليات لأبناء اجلاليات الأردنية
وخ�صو�ص ًا يف بع�ض الدول الكبرية مثل الواليات
املتحدة الأمريكية وكندا وغريها من الدول الأخرى
هي مطلب جميع ابناء اجلاليات الأردنية يف اخلارج،
ففتح قن�صلية فخرية ال يكلف الدولة مبالغ مادية
ً
مثال مثل فتح �سفارة ...؟

نحن املغرتبون نعمل جاهدين من
اجل دعم االردن جتاري ًا و�سياحي ًا
واقت�صادي ًا بكل ما منلك
الكندية .وهي جريدة عربيه م�ستقله غري ربحية وتغطى
تكاليفها من خالل االعالنات  ،وتن�شر اخبار اجلالية
العربية والأردنيه والكندية ونقوم برتجمة الأخبار التي
تن�شر يف ال�صحف الكندية والتي تهم اجلاليه الأردنيه
والعربية ،مثل اتفاقية" التجاره احلره " امل�شرتكة ما
بني االردن وكندا ،وان�صح التجار الأردنيني يف التعامل
مع كندا وكذلك التجار الكنديني يف التعامل مع االردن.
�س -كلمنا عن ن�شاطات ال�شبكة العربية الكندية
االخرى  ...؟

ج -تقوم ال�شبكة العربية الكندية بالعديد من الن�شاطات
مثل �إقامة الأحتفاالت  ،وامل�شاركة كذلك يف الن�شاطات
والأحتفاالت العربية والكنديه الأخرى وت�شجيع االعالم
عن االردن خا�صه والوطن العربي عامه.

�س -ملاذا ال يكون دور اجلمعية يف التوا�صل مع
اجلمعيات احلرفية واليدوية ا لأردنية التي
تتمتع منتوجاتها بجودة عالية وب�شهادة من�شئ
من اجلمعية امللكية ا لأردنية من اجل ت�سويق
منتوجاتها يف كندا...؟

ج� -صحيح فكندا بلد كبري وم�ساحته حوايل خم�سة االف
كيلو مرت من ال�شرق للغرب ونحن بحاجه اىل قن�صلية يف
مدينة تورنتو من �أجل تقدمي الت�سهيالت لإبناء اجلالية
الأردنية فيها .فتورنتو حتوي العدد الأكرب من �أبناء اجلالية
االردنية يف كندا  .هذا باال�ضافة اىل �إعادت ت�سري اخلطوط
امللكية الأردنية ،لتعود برحالتها املبا�شرة من عمان اىل
تورنتو ،وذلك لوجود العدد الأكرب من اجلالية الأردنية
والعربية فيها ،ونحن على ا�ستعداد لتقدمي الت�سهيالت او
تبني خط عمان  -تورونتو .

�س -هل هناك مطالب �أخرى للجالية ا لأردنية...؟

ج -لنا العديد من املطالب اهمها-:
 -1تقدمي احلكومة الأردنية الت�سهيالت املمكنه
للم�ستثمرين االردنيني يف كندا للأ�ستثمار يف االردن.
-2الأهتمام بال�شباب االردنيني يف كندا ،فهم بناة امل�ستقبل
لذا يجب و�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها
�إ�شراكهم يف جميع الربامج املو�ضوعة للمغرتبني يف االردن
� - 3ضرورة تبادل الطلبة يف املدار�س واجلامعات ما
بني البلدين االردن وكندا وبالتن�سيق مع الوزارات املعنية
من خالل �سفارة اخلارجية االردنية و�ش�ؤون املغرتبني
يف الأردن .فانا مث ًال �أر�سلت بناتي للدرا�سة يف املدار�س
العمرية الأردنية ليتعلمن اللغة العربية والقران وعلى
ح�سابي اخلا�ص.
� -4إ�ستحداث منح درا�سية خلريجي الثانوية من الطلبة
الأردنيني يف اجلامعات �سواء يف االردن او كندا .
 -5الطلب من احلكومة الأردنيه مبنح حق الت�صويت
والإقرتاع لأبناءهم املغرتبني يف دول املهجر من خالل
ال�سفارات االردنيه فيها .
 -6دعوة جمعية رجال الأعمال الكندية – العربية لزيارة
االردن  ،من اجل حتفيز مبد�أ التعاون وتبادل اخلربات
وت�شجيع اال�ستثمار يف كال البلدين .
 -7م�شاركة املغرتبون يف امل�ؤمترات والندوات التي تعقد
يف املدن الكنديه والأمريكية للم�ساهمة يف التخل�ص من
الكثري من الأنطباعات ال�سيئة عن االردنيني والعرب

ج -نحن كجمعية ن�سري يف هذا الأجتاه ،فقد قمت بلقاء
ال�سيد ها�شم نايل املجايل والذي لدية جمعية و�سوف
نتعامل معه ،وكذلك �سنتعاون مع �شركات �سياحيه
وفندقيه ،وقمت باخذ برو�شورات واعالم من اجل ترويج
Stereo typing
الأماكن ال�سياحية والتاريخية يف الأردن ،بالأ�ضافة اىل
ترويج الب�ضاعة الأردنية يف كندا ،وهناك جمعية رجال � -8إعفاء املواد التي يتم التربع بها من قبل املغرتبني من
الأعمال الكنديني ممكن ان تقوم بزيارة اىل االردن قريب ًا الر�سوم اجلمركيه وذلك لت�سهيل تقدمي التربعات اىل
الأ�سر الفقرية واملحتاجه يف الأردن .
ان�شاء اهلل.
�س -ما هي هذه املنتوجات ا لأردنية التي يرغب ويف نهاية الربنامج متنى ال�سيد عامر ال�صمادي جلمعية
بها الكنديون...؟
املغرتبني الأردنيني الكنديني كل التوفيق والنجاح والتوا�صل
من
ولكن
كثريه،
كندا
يف
املطلوبه
أردنيه
ج -املنتوجات ال
الدائم مع الوطن الأم الأردن  ،وامل�ساهمه الفعالة واجلادة
وكذلك
ال�صابون
مثل
ومنتوجاته
االردين
اهمها الزيتون
يف دعم وت�شجيع الأ�ستثمار الأردين .
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الأجتماع الرابع جلمعية املغرتبني الأردنيني-الكنديني
املر�سال-تورونتو-عقدت جمعية
املغرتبني االردنيني الكنديني �إجتماعها
الرابع يوم ال�سبت � 31آيار/مايو 2014
يف متام احلادية ع�شر �صباح ًا ،يف قاعة
�إج�ت�م��اع��ات مكاتب ال�شبكة العربية
ال �ك �ن��دي��ة ،ب�ح���ض��ور �أع �� �ض��اء الهيئة
الإدارية للجمعية :الأ�ستاذ زياد مالوي
فريحات د� .سحر املجايل  ،ال�سيدة
�إعتدال املومني ،ال�سيد فيكتور البخيت
،ال�سيدة رمي الزعبي ،ال�سيدة �سناء
املومني  ،الأن�سه ملى العقاد ،ال�سيدة
�إح�سان �سعيد  ،ومت نقا�ش العديد من
الق�ضايا االجتماعية التي تهم �أبناء
اجلالية الأردنية يف كندا.
كما �أط �ل��ع رئي�س اجلمعية الأ��س�ت��اذ
زياد فريحات اع�ضاء الهيئة الأداري��ة
ع�ل��ى جم��ري��ات زي��ارت��ه الأخ�ي��رة اىل
البلد الأم الأردن احلبيب ،ولقاءاته
مع العديد من رجاالت الدولة الأردنية
لأطالعهم على اجلهود والن�شاطات
التي تبذلها اجلمعية من اج��ل تعزيز
روح التوا�صل ما بني البلدين االردن
احلبيب و�أبناءها يف كندا .ومن تلك
اللقاءات -:
ل�ق��ائ��ه م��ع ��س�ع��ادة امل�ست�شار ال�سيد
ه �ي �ث��م اب���و ال� �ف ��ول ال �ق��ائ��م ب ��أع �م��ال
��ش��ؤون املغرتبني الأردن �ي�ين يف وزارة
اخلارجية حيث �أك��د �سعادته على ان
م��ؤمت��ر املغرتبني امل��زم��ع عقده خالل
هذا ال�صيف  ،2014قد مت ت�أجيله اىل
العام القادم ،وقام امل�ست�شار ابو الفول
بتقدمي جدول �أعمال وزارة اخلارجية

د� .سحرعبداملجيد املجايل

و�ش�ؤون املغرتبني اىل ال�سيد فريحات،
الهادف اىل حت�سني العالقات الثنائية
ما بني �أبناء اجلالية الأردنية يف املهجر
وما بني وطنهم الأردن .
ويف لقاء اخر اج��رى اال�ستاذ زياد
مقابله تلفزيونيه م��ع امل��ذي��ع امل�شهور
اال�ستاذ عامر ال�صمادي يف برناجمه
"يا طري" الذي يبث على التلفزيون
الأردين ،والذي يعني ب�ش�ؤون املغرتبني
االردنيني يف اخلارج.
و�شارك اال�ستاذ زي��اد يف �إ�ستقبال
قدا�سة البابا فرن�سي�س اثناء زيارته
اىل الأردن .كما �شاراك يف �إحتفاالت
الأردن مبنا�سبة ذكرى �إ�ستقالل اململكة
الأردنية الها�شمية يف مدينة احل�سني
الريا�ضيه  .ومن ابرز لقاءاته كانت مع
دولة الدكتور عبد ال�سالم املجايل .

و مع معايل ال�سيد نا�صر جوده وزير
اخلارجية االردنية ،ومع معايل ال�سيد
ح�سني ه��زاع امل�ج��ايل وزي��ر الداخلية
الأردن �ي��ة وم��ع معايل ال��دك�ت��ور حممد
املومني الناطق الأع�لام��ي للحكومة
الأردن� �ي ��ة وم �ع��ايل ال��دك �ت��ور ن�ضال
ال �ق �ط��ام�ين وزي� ��ر ال���س�ي��اح��ة واالث� ��ار
الأردنية ومعايل الدكتور اميمه طوقان
وزير املالية الأردنية ومع عطوفة ال�سيد
عبد الرزاق عربيات مدير هيئة ت�شجيع
ال�سياحة ل��درا� �س��ة �إم�ك��ان�ي��ة ت�شجيع
ال�سياحه الدينيه والعالجيه والرتفيهيه
ما بني البلدين الأردن وكندا.
و قابل اي�ض ًا �سعادة ال�سيد ها�شم
نايل املجايل من اجل ت�شجيع التعاون
الأقت�صادي والتجاري  ،وذلك ب�أن�شاء
م�صانع ومكاتب �إت�صاالت كنديه يف

الأردن  ،تدار ب�أيدي وخربات ال�شباب
الأردين ال��واع��د .ك�م��ا ق��اب��ل �سعادة
ال�سيد با�سل ال�ك�ي�لاين م��دي��ر مكتب
امللكية الأردن��ي��ه يف ع �م��ان ،وال�سيد
ابراهيم الزعبي املدير امل��ايل ملكتب
امللكية االردنيه للطريان للتباحث حول
�إمكانية �إعادة خطوط امللكية الأردنيه
اىل مدينة تورنتو .
ومن الن�شاطات االن�سانيه لقاءه مع
الدكتور احمد الكركي املدير التنفيذي
للجمعية امللكية الأردنية ،من اجل دعم
برنامج اجلمعيه امللكيه "اك�س�س لل�صم
والبكم" بربع مليون دوالر تربع ًا من
منظمة �سيدا"" ،ومنظمة �ساي�سبو".
كما اج��رى اال��س�ت��اذ زي��اد لقاءات
ع��دي��ده اخ��رى منها لقائه م��ع �سعادة
الدكتورة دينا قعوار .

الأردن البلد العربي الأول الذي يت�صدر ال�سياحة الطبية بالعامل

املر�سال – تورنتو -عندما
ميكنك ر�ؤي���ة ال��ع��امل ،وتوفري
امل��ال ،واحل�صول على العملية
اجلراحية التي تريدها ،فال
عجب �إذا� ،أن �أع��داد متزايدة
من امل�سافرين ي�سافرون من
بلد �إىل �آخر بحث ًا عن الرعاية
ال�صحية ب�أ�سعار منخف�ضة.
وتنمو �صناعة ال�سياحة الطبية
يف جميع �أنحاء العامل بن�سبة
ت�صل �إىل  25يف املائة �سنوي ًا

 ،بينما املر�ضى الذين يحملون
ج����وازات �سفر يتوجهون �إىل
اخل���ارج للخ�ضوع لإج����راءات
تبلغ كلفتها �أقل من  80يف املائة
م��ق��ارن��ة ب��الأ���س��ع��ار يف وطنهم
الأم .ويتم تغذية ه��ذا ال�سوق
جزئي ًا ب��ـ 1.2مليون �أمريكي،
وه��و القطاع ال��ذي يقدر الآن
بقيمة ت�����ص��ل �إىل  55مليار
دوالر.
ول��ك��ن� ،أي���ن ه��ي ال��وج��ه��ات

الأف�ضل ،لل�سياحة الطبية؟
نظمت املجلة الطبية الدولية
ل��ل�����س��ي��اح��ة وم��ق��ره��ا امل��م��ل��ك��ة
امل��ت��ح��دة �أول ح��ف��ل برعايتها
للجوائز ال�سنوية ،للإعرتاف
ب����أف�������ض���ل ال���ب���ل���دان ل��ت��ق��دمي
الرعاية الطبية للزوار .وبينما
العديد من امل�ؤ�س�سات يف هذه
البلدان تقدم الرعاية ملر�ضى
ال�سرطان �أو املر�ضى الذين
يعانون من م�شاكل يف القلب،
ف�����إن ع���دد ال ي��ق��ل ع��ن ه����ؤالء
املر�ضى ،يبحث ع��ن عمليات
ج��راح��ي��ة ل��ل��وج��ه والأ���س��ن��ان.
وق������ال م���دي���ر حت���ري���ر جم��ل��ة
"�أي �أم تي جي" كيث بوالرد
�إن اجل��وائ��ز ،ال��ت��ي نظمت يف
دبي ،هي املوافقة الأولية على
الأ�سواق التي تقدم اخلدمات
ال�سياحية الطبية ،م�ضيف ًا �أن

"جميع ال��دول الفائزة تقدم
مثاال على الطريقة التي يجب
�أن تدار فيها �صناعة ال�سياحة
الطبية واملهنية  ،وتقدمي رعاية
ا�ستثنائية للمري�ض ،وتوفري
نتائج طبية على �أف�ضل وجه
ممكن ".وق�سمت "�أي �أم تي
جي" البلدان �إىل فئات ،مبا يف
ذلك تلك التي تت�ضمن �أف�ضل
م�ست�شفى ،ومركز متخ�ص�ص
للمر�ضى ،وع��ي��ادة الأ���س��ن��ان،
وع���ي���ادة ل��ل��خ�����ص��وب��ة ،ووك��ال��ة
�سفر وموقع �إلكرتوين.وبرزت
ماليزيا واح��دة من الوجهات
الرئي�سية لل�سياحة الطبية،
بعدما فازت بثالث فئات.
�أم��ا الأردن ،فاحتل الوجهة
الأف�����ض��ل بعدما حقق جناح ًا
ملحوظ ًا يف التعامل م��ع 250
�ألف مري�ض من بلدان �آخرى.

عودة رئي�س بلدية تورونتو روب فورد ..بعد رحلة العالج
يف ت���ورون���ت���و يف االن��ت��خ��اب��ات
البلد ّية التي �ستجري يف ت�شرين
الأول اكتوبر املقبل .2014

املر�سال -تورونتو :عاد رئي�س
بلدية تورونتو ال�سيد روب فورد
اىل عمله يف املجل�س البلدي
ي����وم االث���ن�ي�ن امل���ا����ض���ي بعد
االحتفال بعيد كندا الوطني
ال����ذي ���ص��ادف يف اول مت��وز
يوليو احلايل.
وي����ع����ود ف�������ورد ب���ع���د غ��ي��اب
ا�ستمر �شهرين خ�ضع خالله
ّ
لإع���ادة ت�أهيل للتخلّ�ص من
م�شكلة الإدم��ان على الكحول
واملخدرات الكوكاين.
وك����ان ف����ورد ي��ت��ل � ّق��ى ال��ع�لاج
خمت�صة �شمال
يف م� ّؤ�س�سة
ّ
تورونتو بعدما ق��ال �إن��ه يريد
ال��ت��خ � ّل�����ص م���ن م�شكلته مع
االدمان على الكحول.
و�أو�����ض����ح م��ك��ت��ب ف�����ورد ب����أن

اجلي�ش العربي
و الثورة العربية الكربى
و اجللو�س امللكي!!!

روب فورد عائد ًا اىل مكتبه بعد رحلة عالجه من االدمان
رئي�س البلديه �سيعقد م�ؤمترا
يوجه خالله ر�سالة
�صحاف ّيا ّ
�إىل �سكّ ان تورونتو ولك ّنه لن
يجيب على �أ�سئلة ال�صحافيني.
وك��ان��ت ت�����ص� ّ�رف��ات ف���ورد قد
�أث���ارت الكثري م��ن اجل��دل يف
ك��ن��دا وخ���ارج���ه���ا .وت��ب��ادل��ت

و����س���ائ���ل الإع���ل���ام ال��ك��ن��دي��ه
والعامليه �أخ��ب��ار �إدم��ان��ه على
الكحول وقيادة ال�س ّيارة حتت
ت�أثري الكحول واعرتافه ب�شراء
خمدرات ب�صورة غري قانون ّية.
ّ
�سيرت�شح لدوره
و�أكّد فورد �أنه
ّ
ثانية على ر�أ�س املجل�س البلدي

واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ان معظم
م������ؤي�����دي ف�������ورد ق����د اع���ل���ن���وا
ان�سحابهم عن تايدهم حلملته
االن��ت��خ��اب��ي��ه خ��ا���ص��ه ب��ع��د ان
ن�شرت اح���دى ا�شهر اجل��رائ��د
املحليه الكندية امل�ؤيده له �سابق ًا
(تورونتو �صن) يف افتتاحياتها
عن عدم تايدها له والطلب منه
للتنحي فور ًا من من�صبه كرئي�س
لبلدية اك�بر مدينة يف كندا.
وذك��رت ال�صحيفة انه ال ميكن
لها تاييد فورد بعد ان ا�صبحت
�سمعته متثل عائق ًا على اعمال
البلديه اليومي و�سمعة مدينة
تورنتو حملي ًاوعاملي ًا.

يرتبط اجلي�ش العربي ارتباط ًا وثيق ًا بالثورة العربية الكربى ،التي حمل لواءها
املغفور له ال�شريف احل�سني بن علي يف  ،1916 /6/10طالب ُا اال�ستقالل من
احلكم العثماين ،و �إن�شاء الدولة العربية امل�ستقلة يف امل�شرق العربي كخطوة �أوىل
على طريق حترير الأمة العربية وتوحيدها ،بالإ�ضافة اىل متكني العرب من �أخذ
دورهم احلقيقي وتبوء مكانتهم املنا�سبة بني الأمم وال�شعوب.
لقد جاءت الثورة العربية الكربى بالأ�س�س ال�سليمة لنه�ضة العرب ال�شاملة،
وو�ضعت حجر الأ�سا�س لها  ،وذلك بعد �أربعة قرون من الترتيك واجلهل املطبق.
بعيد ًا عن م�صادر االرتقاء و منابر العلم واملعرفة ،والتغييب عن م�سرح الأحداث
العاملي .وقد مثلت ثورة العرب الكربى ومبادئها ال�سامية البوتقة التي ان�صهر فيها
كل �أبناء الأمة العربية من خمتلف �أقطارهم و�أم�صارهم .كما �ساهم اجلي�ش
العربي " -الفيلق العربي" ،الذي مت ت�شكيله �آنذاك بقيادة الأمري في�صل بن
احل�سني يف حماولة حتقيق �أهداف الثورة العربية الكربى� ،إال �أن �إمكانيات هذا
اجلي�ش الوليد مل تكن مب�ستوى م�ؤامرات "�سايك�س -بيكو و �سان رميو"وجتهيزات
جيو�ش امل�ستعمرين ،فرتاجع �إىل جنوب �سوريا� -شرق الأردن -بعد ك�سر الإرادة
العربية يف معركة مي�سلون ودخول الفرن�سيني �إىل دم�شق عام  ،1920و على �أثر
هذه املرحلة االنتقالية ان�ضم من تبقى من ذلك اجلي�ش �إىل لواء الأمري عبد اهلل
بن احل�سني .عند و�صوله �إىل معان يف  21ت�شرين الثاين  ،1921حيث مت �إعادة
تنظيم هذا اجلي�ش بعد �أن التحق به العديد من رجاالت العرب و �أحرارهم و
�شكلوا الأ�سا�س الذي بني عليه " اجلي�ش العربي" الذي نحتفل هذه االيام بيومه.
لقد �أدرك امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل الأول �إبن احل�سني ،منذ ت�أ�سي�س �إمارة
�شرق الأردن كم�شروع قومي عربي� ،ضرورة تنظيم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأردنية،
على �أ�سا�س الإعتماد على �أبناء الع�شائر الأردنية  ،من �أجل و�ضع حد للهيمنة
الربيطانية على البالد وتدخلها يف ال�ش�ؤون الداخلية للإمارة الوليدة.
كما �سعي الأمري عبد اهلل الأول �إىل رفع م�ستوى الكفاءة الع�سكرية القتالية
و االن�ضباطية للجي�ش العربي ،ف�أ�شرك هذه القوات يف املعارك و احلروب يف
فل�سطني �أتناء احلرب العاملية الثانية ،و ذلك من �أجل اكت�ساب املهارات القتالية
و ت�أهيل هذه القوات باخلربات الع�سكرية التي ت�ؤهلها لأن تكون قوات م�سلحة
متكاملة و منظمة على �أ�س�س حديثة .بالإ�ضافة لتعزيزها بالأ�سلحة و املعدات.
فكان لها دورها الكبري يف املواجهة العربية -ال�صهيونية الأوىل عام  ،1948حيث
قاتل اجلي�ش العربي ب�شجاعة على �أر�ض فل�سطني ،وقدم الت�ضحيات و امتزجت
دماء �أبناءه بالرثى العربي يف القد�س و ال�شيخ جراح و اللطرون وباب الواد و
"النوتردام" وكفار ع�صيون و غريها من املعارك البطولية التي خا�ضها اجلي�ش
العربي يف فل�سطني.
وحينما �آلت الراية للملك احل�سني بن طالل رحمه اهلل� ،أوىل اجلي�ش العربي كل
�إهتمامه ورعايته اخلا�صة� ،سواء من حيث الت�سليح و التح�ضري او الإعداد للدفاع
عن ثرى الوطن �أمام التحديات التي تواجهه  .فخا�ض اجلي�ش العربي الأردين
حرب حزيران  1967و قدم الت�ضحيات يف القد�س و اخلليل و نابل�س و جنني و
قباطيه ً ا�ستناد ًا �إىل الإميان املطلق بوحدة الدم والهدف العربيني .وجاءت معركة
الكرامة يف � 21آذار  ،1968كنقطة حتول يف تاريخ الأمة العربية ،حيث �أعادت
�شيئا مما ا�ستبيح من كرامة الأمة العربية بعد نك�سة اخلام�س من حزيران .1967
كما كان له الدور امل�شرف يف الدفاع عن الأر�ض العربية ال�سورية يف حرب ت�شرين
 1973التحريرية ،وما زال �أخوة العقيدة والدم �أبناء �سوريا ي�ستذكرون دور اجلي�ش
العربي يف الذود عن �سوريا يف تلك احلرب.
و�إذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنه والت�سعني النطالقة الثورة العربية الكربى
عام  ، 1916ويوم اجلي�ش العربي ،والذكرى الثالثه والت�سعني لت�أ�سي�س الدولة
الأردنية ،ال بد من ا�ستذكار منا�سبة قومية �أخرى ،عزيزة على قلوب الأردنيني،
هي العيد اخلام�س ع�شر جللو�س جاللة امللك عبد اهلل الثاين �إبن احل�سني – �أمد
اهلل عمره على العر�ش الأردين الها�شمي.
لقد �أوىل جاللته اجلي�ش العربي جل اهتمامه ورعايته  ،كونها م�ؤ�س�سة ع�سكرية
�أردنية عربية ،لها �أهدافها النبيلة يف احلفاظ على �أمن و�سالمة الوطن واملواطن.
كيف ال ،وعبد اهلل الثاين ابن هذه امل�ؤ�س�سة – و رفيق ال�سالح ملنت�سبيها -و من بني
�صفوفها تخرج ،و عا�ش واقعها و�أحالمها  ،وت�شرب املبادئ ال�سامية التي �أ�س�س
عليها هذا اجلي�ش .فقد ا�ستن�شق الكثري من عبري ال�صحراء �أثناء املناورات
الع�سكرية ،و تقا�سم مع رفاقه املخاطر وال�صعوبات ،وحينما �آلت الراية جلاللته
�أوالها جل االهتمام و الرعاية لتواكب الع�صر ،ت�سليح ًا وت�أهي ًال  ،حتى �أ�صبح
اجلي�ش العربي مثا ًال و منوذج ًا يف كافة املجاالت التدريبية و العملياتيه و الإدارية،
مما مكنه من الو�صول �إىل �أعلى امل�ستويات من االحرتاف و التمييز .كما ا�ستطاع
اجلي�ش العربي ،وبرعاية جاللة امللك  ،تطوير قدراته التي تتما�شى مع تكنولوجيا
الع�صر ،خا�صة يف جماالت احلو�سية و القيادة و ال�سيطرة و �إدارة املوارد الب�شرية
و الدفاعية .هذا بالإ�ضافة �إىل تقدميه اخلربات املختلفة �إىل كافة الأقطار
العربية ال�شقيقة و ال�صديقة و م�شاركته يف قوات حفظ ال�سالم و الأمن الدوليني
حتت مظلة الأمم املتحدة منذ عام  ،1989واملنت�شرة خارج احلدود ،يف كل من
العراق و�أفغان�ستان وكرواتيا و هايتي و اريرتيا و �ساحل العاج و �سرياليون وليبرييا
وغريها  .فهنيئا للأردن بذكرى الثورة العربية الكربى ،وت�أ�سي�س الدولة ،ويوم
اجلي�ش وعيد اجللو�س امللكي .
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�شاركونا� ...شاركونا� ...شاركونا!...
يف حفلة جمعيتكم بعيد الفطر ال�سعيد
ع�شاءفاخر ,فرح  ،مرح ,هدايا وجوائزقيمه

�شاركونا �...شاركونا �...شرفونا ...يف حفلة عيد الفطر ال�سعيد
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك ،واقرتاب عيد الفطر ال�سعيد يت�شرف زياد مالوي فريحات  -رئي�س جمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني وجميع �أع�ضاء الهيئة الإدارية
يف تورونتو و�ضواحيها بالتقدم من اجلالية الأردنيه والعربيه ،واالمة اال�سالميه ب�أجمل �آيات التهاين والتربيكات� ،سائلني العلي القدير�أن يجعله �شهر خري وبركة ،ويعيده
عليكم وعلى �أحبائكم ،وعلى العامل اجمعني بال�صحه وال�سعاده واخلري والهناء واملحبه وال�سالم .وبهذه املنا�سبة ال�سعيده ،ي�سرنا وي�سعـدنا ان ندعوكم مل�شاركتنا يف حفل عيد
الفطر ال�سعيد ،وذلك يف م�ساء يوم الأحد �- 03أغ�سط�س � -آب  5:00pm /2014يف مطاعم القد�س ال�شهريه

Jerusalem Restaurants and Buffett 1280 Matheson Blvd E., Mississauga, ON, L4W 2Z2
و�سي�شمل االحتفال وجبة ع�شاء بوفيه فاخر ،ومو�سيقى واغاين وطرب ومرح وم�سابقات لل�صغار ،والعاب ،وال�سحب على جوائز وهدايا العيد املقدمه من اهل اخلري
من اال�شخا�ص ،وال�شركات ،وامل�ؤ�س�سات املتبنيه والداعمه لهذا احلفل ،واي�ض ًا بالتعاون مع جريدة �ساخر �سبيل وجريدة املر�سال .الدعوه عامه واه ًال و�سه ًال باجلميع.
�سعر التذكره $20.00 :للكبار ،و  $10.00لالطفال ما دون التا�سعه  .يرجي احلجز م�سبق ًا مع امني ال�سر د� .سحر املجايل على رقم 416-233-9927 :الدعوه عـــامة.
ال باجلميع
ال و�سه ً
اه ً

وكل عام وانتم بالف خري

Canadian Delta
Coach

Canadian Arab

Network

Sponsored By:

يف ذمة الله

نعي فا�ضله

نعي فا�ضل

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات وعائلته يف كندا من

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات وعائلته يف كندا من

عائلة البوجي

ابناء العمومه اال�ستاذ في�صل والدكتور ح�سني والرائد
عبداهلل وح�سن وحممد وطالل وزيد وعلي وجميع
االهل واالقارب من ع�شرية الفريحات واخلراعي

ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة

ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة

املرحوم كمال البوجي

املرحوم احلاج عمر لطفي اخلزاعي الفريحات

الذي وافته املنية يف اململكة العربية ال�سعودية � ،سائلني
املوىل العلي القدير ان يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه
ف�سيح جنانه  ،ويلهم �أهله وذويه جميل ال�صرب
وال�سلوان

الذي وافته املنية يف االردن� ،سائلني املوىل العلي
القدير ان يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جنانه
ويلهم �أهله وذويه جميل ال�صرب وال�سلوان
�أنا هلل و�أنا اليه راجعون

من امن بي وان مات �سيحيا
يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س حترير جريدة املر�سال،
ورئي�س ال�شبكة العربية الكندية و�أ�رسة جريدة املر�سال من،

�أنا هلل و�أنا اليه راجعون

نعي فا�ضله

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س جمعية املغرتبني
الأردنيني الكنديني ،و�أع�ضاء الهيئة الأدارية للجمعية من ،
عائلة البوجي

نعي فا�ضله

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات وعائلته يف كندا من
عائلة ابو علي فريحات

االخ الفنان الكبريال�سيد طارق حداد
وجميع ال حداد الكرام

ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة

ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة

ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة والدته

املرحوم كمال البوجي

املرحومه زوجته ام علي

الذي وافتها املنية يف االردن
�سائلني الله ان يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جنانه ،ويلهم

الذي وافته املنية يف اململكة العربية ال�سعودية ،
�سائلني املوىل العلي القدير ان يتغمده بوا�سع
رحمته وي�سكنه ف�سيح جنانه  ،ويلهم �أهله
وذويه جميل ال�صرب وال�سلوان

الذي وافتها املنية يف االردن� ،سائلني املوىل العلي
القدير ان يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح
جنانه  ،ويلهم �أهلها وذويها جميل ال�صرب وال�سلوان

الرب اعطى والرب اخذ

�أنا هلل و�أنا اليه راجعون

�أنا هلل و�أنا اليه راجعون

املرحومه ام جنيب
�أهلها وذويها جميل ال�صرب وال�سلوان
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اخبار عربيه

امل�صاحله الوطنيه يف خطر

فرق املوت يف بغداد تقتل على الهوية

ح��ول �أ�سباب �إل�ت��زام عبا�س ال�صمت
�إزاء �إعتداءات العدو الإ�سرائيلي كما
طالبه باخلروج عن �صمته.
ويبدو �أن الطرياوي �إرتفع �صوته وهو
يتهم عبا�س مبمار�سة �سيا�سات فا�شلة
دفعت ال�شعب الفل�سطيني للنظر جلميع
ال �ق��ادة ب�إعتبارهم “خونة” وطالب
امل�صاحلة التي ترتبت على عجل يف الطرياوي بت�صحيح امل�سار ووافقه على
وقت مت�أخر بني الرئي�س حممود عبا�س ذلك كل من غنيم واملدين.
و�أث�ن�ين م��ن �أع�ضاء اللجنة املركزية احلدة ح�سب م�صادر ر�أي اليوم برزت
حل��رك��ة ف �ت��ح �إث ��ر م���ش��اج��رة ونقا�ش ح�صريا �ضد ال �ط�يراوي ال��ذي �س�أله
عا�صف ع�صر اخلمي�س مل ت�شمل ع�ضو عبا�س ما �إذا كان يتهمه باخليانة ثم
اللجنة املركزية اللواء توفيق الطرياوي �س�أل عبا�س الطرياوي :من �أنت حتى
الذي رف�ض الذهاب للم�صاحلة وبقي تتحدث عن ذلك؟.
خارجها بعد تطور النقا�شات داخل يبدو �أن فو�ضى �إجتاحت الإجتماع
و�أن النقا�ش كاد يتحول لعراك بالأيدي
حركة فتح وقادتها الكبار.
ع�ضوان يف اللجنة املركزية �شاركا يف ف�ي�م��ا � �ش��وه��دت زج��اج��ة م ��اء ط��ائ��رة
النقا�ش هما �أب��و ماهر غنيم و�سميح يف امل �ك��ان مل ي�ع��رف بعد م��ن �ألقاها
امل ��دين ت�صاحلا م��ع الرئي�س عبا�س على من وت�ب��ادل املوجودين ال�شتائم
م�ساء اخلمي�س بعد الإف �ط��ار بعدما و�إنتهى الأمر ب�إ�ستدعاء عبا�س حلر�سه
هدد ب�صوت مرتفع قبل ذلك بف�صلهما ومطالبته ب�إخراج القيادين الثالثة من
م��ن حركة فتح لكن ه��ذه امل�صاحلة الإجتماع وهم طرياوي وغنيم واملدين
مل ت�شمل اللواء الطرياوي الذي جمعه و�أط �ل��ق عبال�س لفظا �شتائميا وهو
ع�صر نف�س اليوم “نقا�ش عنيف جدا” ي�ستدعي احلر�س .
الح �ق��ا ح���ص��ل �إ�� �س� �ت ��دراك للموقف
مع الرئي�س عبا�س.
العالقة بني عبا�س وط�يراوي توترت ب��وا� �س �ط��ة غ �ن �ي��م وح �� �ص �ل��ت جل�سة
جدا وخ�لال النقا�ش تقدم الطرياوي م�صاحلة ح�ضرها غنيم واملدين وتغيب
مبداخلة يف �إجتماع اللجنة املركزية عنها الطرياوي .

يف الر�أ�س .و�أو�ضح �أن من مت التعرف
على هويتهم كانت �أ�سما�ؤهم ت�ساعد
على تف�سري �سبب قتلهم ،فقد كان
"عمر" هو اال�سم الأكرث �شيوعا بينهم.
ولفت املرا�سل �إىل تقارير حول مقتل
ثمانية �أ�شخا�ص يحملون ا�سم عمر يف
الأ�سبوع الأخري من يونيو/حزيران يف
وق ��ال م��را��س��ل ال�صحيفة يف ب�غ��داد ،منطقتي الر�صافة والكرخ .وق��ال �إنه
ت��وم ك��وغ�لان� ،إن ا�سم ال�شخ�ص قد من املفرت�ض �أن اجلناة هي ميلي�شيات
"يحمل له حكما بالإعدام" يف �شوارع �شيعية.و�أ�ضاف كوغالن �أن معدالت
العا�صمة العراقية.و�أ�ضاف �أن اال�سم القتل ارتفعت بن�سبة  20يف املئة خالل
الأكرثخطورة هو ا�سم  -عمر
الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،وذل��ك م��ع تفاقم
�ي
�
م
�و
�
ي
يف
و�أ�� �ش ��ار ك��وغ�ل�ان �إىل �أن� ��ه
التوترات الطائفية عقب تقدم م�سلحي
إىل
�
و�صل
الأربعاء واخلمي�س املا�ضيني
تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية يف العراق
�وايل
�
ح
�داد
امل�شرحة امل��رك��زي��ة يف ب �غ�
وال�شام – املعروف بـ"داع�ش" – �إجتاه
بر�صا�صة
قتلوا
 41قتيال معظمهم
العا�صمة بغداد

تركيا منعت �آالف امل�سلحني
من الدخول للتوجه �إىل �سورية

ق��ال��ت تركيا  ،ان�ه��ا منعت دخ��ول اكرث
من خم�سة االف مقاتل ا�سالمي اجنبي
ي�شتبه بانهم كانوا ي�سعون للتوجه اىل
�سورية لالن�ضمام اىل جماعات ا�سالمية
مت�شددة تقاتل �ضد النظام ال�سوري.
وق��ال رئي�س ال���وزراء الرتكي رج��ب طيب
اردوغ���ان ان حكومته املنبثقة من التيار
اال�سالميتتخذ'جميعاالجراءا 'تلوقفتدفق
املقاتلني اال�سالميني القادمني من اخلارج
'الذيني�ستخدمونتركيانقطةعبو 'رللدخول
اىل�سورياالتيمتزقهااحلرب.
وق��ال اردوغ� ��ان يف كلمة متلفزة ل�سفراء
االحتاد االوروبي يف انقرة 'لقد منعنا دخول
اكرث من� 5300شخ�ص قادمني من اخلارج
ك��ان��وا يعتزمون االن�ضمام اىل جماعات
متطرفةيف�سوريا.ونقومباحتجازمنن�شتبه
يفانهمارهابيونونرحلهم'.
وتاتي ت�صريحاته و�سط تزايد املخاوف يف
اوروبا ب�شان ت�صاعد تهديد اال�سالميني

االوروبيني الذين يقاتلون يف �سوريا ،على
االمن القومي االوروبي عند عودتهم اىل
بالدهم.
واثارت�سجيلفيديولتنظيم'الدولةاال�سالمية
يف العراق وال�شا 'م انت�شر على موقع يوتيوب
ويظهرفيهالعديدمنال�شبابالربيطانيني،
قلقاخا�صايفلندن.
وت�سعى ت��رك�ي��ا ب��دوره��ا ل�ل�اف��راج عن
ع�شرات من مواطنيها خطفهم التنظيم
يف وقت �سابق من حزيران/يونيو املا�ضي
يف مدينة املو�صل اثناء اجتياحه ملناطق
وا�سعة يف �شمال العراق.
وتنفيتركيا،التيتدعماملعار�ضةال�سورية
امل�سلحة ،امل��زاع��م بانها تر�سل ا�سلحة
اىل املعار�ضني او انها تدعم اجلماعات
املرتبطة بتنظيم القاعدة يف �سوريا.
وق��ال اردوغ� ��ان ان امل�سلحني االجانب
ي�شكلون تهديدا لالمن القومي الرتكي،
ودعا اىل التعاون ب�شكل اكرب بني انقرة
والدول االوروبية ملكافحة االرهاب.
ومتتد حدود طويلة ومليئة بالثغرات بني
تركيا و�سوريا من البحر املتو�سط اىل
العراق ما جعل منها نقطة مرور رئي�سية
للمتمردين االجانب الذين ي�سعون لقتال
النظامال�سوري.

زوجة �أحد �أبناء الأ�سرة احلاكمة يف عومان تقا�ضي
فندقا بعد خ�سارة ماليني الدوالرات يف القمار

ق��ا���ض��ت زوج� � ��ة م� ��� �س� ��ؤول ك��ب�ي�ر يف
اخلارجية العمانية �إدارة فندق �شهري
يف لندن بعدما خ�سرت ثالثة ماليني
ون�صف املليون دوالر يف لعب القمار يف
ليلة واحدة.
رواب��ط ذات �صلةبي بي �سي تبث عرب
موجة "�أف �أم" يف العا�صمة العمانية
م�سقطمو�ضوعات ذات �صلةاخلليج
وقالت ن��ورة ال�ضاهر �إن العاملني يف
الفندق ا�ستغلوا ادمانها للعب القمار.
ويحتل زوج ال�ضاهر من�صب �أمني عام
وزارة اخلارجية يف �سلطنة عمان بدر
ب��ن حمد ب��ن ح�م��ود البو�سعيدي وهو
ينتمي لال�سرة احلاكمة.
و�أم ��ام املحكمة قالت زوج��ة امل�س�ؤول
العماين �إن العاملني يف الفندق كان

ينبغي عليهم �أن يطالبوها بالتوقف
بدال من ال�سماح لها مبوا�صلة املقامرة.
من جانبها رف�ضت �إدارة فندق ريتز
كارلتون هذه االدعاءات .وكانت �إدارة
الفندق قد �شكت نورة ال�ضاهر م�ؤكدة
�أنها تدين لهم مببلغ  1.7مليون دوالر
وانها كتبت لهم �شيكات دون ر�صيد.
و�أكدت جريدة الديلي ميل الربيطانية
�أن ال�ضاهر ،التي تبلغ من العمر 50
ع��ام��ا ،خ�سرت ه��ذا املبلغ يف غ�ضون
��س��اع��ات قليلة يف ��س�ه��رة ق�ضتها يف
ع��دة ��ص��االت ق�م��ار يف الفندق خالل
�أبريل /ني�سان املا�ضي .وقالت ال�ضاهر
ل�ل�م�ح�ك�م��ة �إن ع� ��ددا م ��ن ال�ع��ام�ل�ين
ا�صطفوا خلفها وهي تلعب وا�ستمروا
يف حتفيزها مرددين عبارات مثل "يف
خدمة االمرية" " ،اي خدمة للأمرية
نورة" رغم علمهم بادمانها املقامرة.
و�أ�ضافت انه بعدما زادت خ�سارتها اىل
حد معني وقف املوظفون خلفها حاملني
�شيكات وا�ستمروا يف منحها ال�شيكات
لتوا�صل اللعب حتى و�صلت خ�سارتها
اىل ما يقرب من  3.5مليون دوالر.

"خليفة امل�سلمني"

ح��ول �شخ�صية �أب ��و ب�ك��ر ال �ب �غ��دادي،
زعيم تنظيم "داع�ش" ال��ذي �أعلنت
بيعته �أخريا "خليفة للم�سلمني" .ووفق
التقرير ،الذي �أعدته حمررة ال�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة يف ال�صحيفة روال خلف،
ف��إن م�سعى البغدادي ملناف�سة تنظيم
ال �ق��اع��دة ك��ان �سمة مم �ي��زة ل��ه منذ
ان�ضمامه �إىل فرع التنظيم يف العراق

بعد غزو العراق عام  .2003و�أو�ضح
التقرير �أن البغدادي ن�ش�أ يف مدر�سة
�أبي م�صعب الزرقاوي ،الذي كان يعترب
نف�سه مناف�سا لنب الدن ولطاملا جتاهل
حتذيرات من قيادة القاعدة طالبته
ب �ع��دم الإف � ��راط يف ال��وح���ش�ي��ة حيال
ال�سنة .وقالت ال�صحيفة �إن بع�ض اتباع
البغدادي يقولون �إنه ال يظهر بينهم �إال
.متنكرا
وع��ل��ى ع �ك ����س ق� �ي���ادات اجل �ه��ادي�ين
الآخ��ري��ن ،يتجنب ال�ب�غ��دادي �إ��ص��دار
مقاطع م�صورة ،ويف�ضل ملء و�سائل
التوا�صل االجتماعي بدعاية مرتبة،
.وفق التقرير

احلكومة امل�صرية ترفع �أ�سعار الوقود
بن�سبة تقرتب من ال�ضعف
الإ�صالحات الغاء �أو تقليل الدعم عن
الوقود واملوا�صالت العامة والأغذية
والزراعة .انقطاع الكهرباء �أ�صبح �أكرث
�شيوعا يف الفرتة الأخرية.
وت�شري التقديرات �إىل �أن الدعم يلتهم
نحو  20باملئة من ميزانية البالد.
وح�سب ت�صريحات امل���ص��در ،ال��ذي
رف�ض ك�شف ا�سمه ،لوكالة روي�ترز،
ف�إن �سعر البنزين � 92أوكتني �سريتفع
من  1.85جنيه �إىل  2.60جنيه للرت
ب��زي��ادة  40باملئة ،كما �سريتفع �سعر
البنزين � 80أوك�ت�ين من  0.90جنيه
حاليا �إىل  1.60جنيه للرت ،بزيادة
 78باملئة .وتقرر زي��ادة �سعر ال�سوالر
�إىل  1.80جنيه للرت من  1.10جنيه
�أي ب��زي��ادة  63باملئة .و�سي�صل �سعر
البنزين � 95أوكتني لل�سيارات الفاخرة
�إىل  6.25جنيه للرت بارتفاع �سبعة
باملئة عن م�ستواه احلايل.
ومتثل زي��ادة �أ��س�ع��ار ال��وق��ود اخلطوة
الثانية بعد زي ��ادة �أ��س�ع��ار الكهرباء
يف م�ساعي حكومة ال�سي�سي ال�صالح
ن �ظ��ام ال��دع��م ال ��ذي ي��ره��ق امل��وازن��ة
العامة للبالد .غري �أن موقع "بوابة
ا لأهرام" ا لإ خ�� �ب� ��اري ن��ق��ل ع��ن
وزارة التموين والتجارة الداخلية
ت�أكيدها �أنه ال زيادة يف �أ�سعار ال�سوالر
والبنزين والغاز لأ�صحاب املخابز.

رف �ع��ت احل �ك��وم��ة امل �� �ص��ري��ة �أ� �س �ع��ار
ال��وق��ود بن�سبة ت�ق�ترب م��ن ال�ضعف،
يف �إط ��ار م���ش��روع �إ� �ص�لاح ي�ستهدف
�إنقاذ االقت�صاد .وتهدف الإج��راءات
اجل��دي��دة �إىل خف�ض العجز الهائل
يف امليزانية و�إنعا�ش االقت�صاد الذي
يعاين منذ �سنوات ب�سبب اال�ضطرابات
ال�سيا�سية التي تع�صف بالبالد منذ
ثورة  25يناير  .2011وقالت تقارير �إن
�أ�سعار الوقود ارتفعت بن�سبة تتجاوز 75
يف املائة بينما من املتوقع �أن تت�ضاعف
�أ�سعار الكهرباء خالل � 5سنوات.
ونقلت وك��ال��ة روي�ت�رز ع��ن م�صدر يف
وزارة ال �ب�ترول امل�صرية ت��أك�ي��ده �أن
�أ�سعار البنزين وال�سوالر �ستزيد بن�سب
ت�صل �إىل  78باملئة ،كما �سريتفع �سعر
الغاز الطبيعي لل�سيارات من 0.40
جنيه حاليا �إىل  1.10جنيه للمرت
املكعب ،بزيادة  175باملئة.
وب ��د�أ تطبيق الأ� �س �ع��ار اجل��دي��دة من
منت�صف الليلة املا�ضية .وقبيل بدء
تطبيق الأ��س�ع��ار اجل��دي��دة ،ا�صطفت
ال زيادة يف املخابز
ال �� �س �ي��ارات يف ط��واب�ير ط��وي�ل��ة �أم ��ام
حمطات البنزين يف العا�صمة القاهرة .ونقلت وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط
الر�سمية عن مم��دوح عبد الفتاح،
انقطاع �شائع
نائب رئي�س هيئة ال�سلع التموينية،
ب�شكل
�شائعا
و�أ�صبح انقطاع الكهرباء
قوله �إنه �سيتم �صرف كامل ح�ص�ص
كثرية
م�شاكل
متزايد يف م�صر ب�سبب
املخابز من ال�سوالر والبنزين والغاز
نق�ص
ت�شمل
التوليد
تعانيها حمطات
دون �أي زيادة يف الأ�سعار .و�سريتفع
لت�شغيلها.
الوقود الالزم
�سعر املازوت مل�صانع الطوب
أ�سعار
�
ب
حاليا
الكهرباء
وتبيع الدولة
و ي � �ت� ��و ق� ��ع وز ي� � ��ر ا ل��ت��خ��ط��ي��ط
إنتاج.
ل
ا
تكلفة
عن
الن�صف
تقل مبقدار
�أ � � �ش� ��رف ا ل� �ع ��ر ب ��ي �أن ي � ��ؤدي
الدعم
إن
�
امل�صريون
ؤولون
�
ويقول امل�س
ز ي � ��ادة �أ �� �س� �ع ��ار ا ل ��و ق ��ود �إىل
إىل
�
أدى
�
القطاع
لهذا
املقدم
الكبري
ار ت� � �ف � ��اع ك� �ب�ي�ر يف م� �ع ��دالت
والتو�سع.
ال�صيانة
أعمال
�
إهمال
�
ا لت�ضخم .
�ار
�
ع
�
س
�
�
�
أ
�ع
�
ف
ر
إن
�
�ون
�
ل
�
س
�
�
�را
�
مل
ا
�ول
�
ق
�
�
ي
و
وكانت احلكومة قد �أعلنت منذ �أيام
الكهرباء لي�س �سوى خطوة �أوىل من خ �ف ����ض خم���ص���ص��ات دع ��م ال �ط��اق��ة
ج��ان��ب ال�سلطة امل���ص��ري��ة اجل��دي��دة ب �ح��وايل  40مليار جنيه لت�صل �إىل
بقيادة عبد الفتاح ال�سي�سي ،يف �سياق نحو  127مليار جنيه يف ميزانيتها
جملة �إ� �ص�لاح��ات بالغة احل�سا�سية لل�سنة املالية  2015-2014التي بد �أ
من الناحية ال�سيا�سية .وت�شمل هذه تطبيقها يوم الثالثاء املا�ضي.
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اال�ضطرابات يف البحرين مقتل �شرطي
يف تفجري �إرهابي جنوب العا�صمة

يطالب ال�شيعة يف البحرين ب�إ�صالحات
ودور �أكرب يف احلكم.
�أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مقتل
�ضابط �شرطة يف عملية تفجري و�صفتها
بالإرهابية.
وقال اللواء كارق احل�سن ،قائد االمن
الوطني البحريني يف بيان ر�سمي �إن
ال�ضابط ويدعى حممود فريد ،لفظ
�أن�ف��ا��س��ه الأخ �ي�رة ف�ج��ر ال�سبت بعد
�إ��ص��اب�ت��ه ب �ج��روح يف "عمل �إرهابي"
وق��ع يف قرية العكر ال�شرقية جنوبي
العا�صمة املنامة.
رواب� ��ط ذات �صلةحمكمة بحرينية
تق�ضي برباءة القيادي املعار�ض خليل
امل��رزوق��ال�ن��ا��ش��ط نبيل رج��ب يطالب
ب���احل���وار اجل � ��اد يف ال�ب�ح��ري�ن�ن�ب�ي��ل
رج��ب يطالب ب ��إط�لاق ك��ل ال�سجناء
ال�سيا�سيني يف البحريناقر�أ �أي�ضا
م��و� �ض��وع��ات ذات � �ص �ل��ةال �ب �ح��ري��ن،
انتفا�ضات العامل العربي

وقالت الوزارة يف تغريدة على ح�سابها
على موقع التوا�صل االجتماعي تويرت،
�إن الهجوم ،ال��ذي وق��ع اجلمعة ،كان
عبارة عن انفجار قنبلة.
وهذا �أحدث تفجري يف �سل�سلة هجمات
على قوات الأمن يف البحرين.
ومل تعلن �أية جهة امل�س�ؤولية عن تنفيذه.
وت�شهد مملكة البحرين �أعمال عنف
ومظاهرات بعد م��رور ثالثة �سنوات
على �إخ �م��اد ال�سلطات الحتجاجات
قادها ال�شيعة للمطالبة ب�إ�صالحات
ودور �أك�بر يف احلكومة التي يقودها
ال�سنة.
وتتهم ال�سلطات البحرينية جماعات
�شيعية ،تقول �إن لها �صالت ب�إيران،
ب�شن هجمات على قوات الأمن .وتنفي
�إي��ران االتهامات البحرينية الر�سمية
بال�ضلوع يف الأحداث يف البحرين.
ووقع يف مار�س �آذار املا�ضي واحد من
�أ�شد الهجمات دموية يف الأ�شهر القليلة
املا�ضية حني قتل ثالثة رج��ال �شرطة
يف انفجار قنبلة حملية ال�صنع جرى
تفجريها عن بعد.
وقتل رجالن و�أ�صيب ثالث يف انفجار
�سيارة ملغومة يف � 19أب��ري��ل /ني�سان
املا�ضي يف قرية ذات الأغلبية ال�شيعية.

نزوح الالجئني ال�سوريني

ف��ر ن�ح��و ث�لاث��ة م�لاي�ين �شخ�ص عرب
حدود �سوريا هربا من احلرب الأهلية
الدامية التي اجتاحت البالد.
وحت��ول التدفق اليومي لرجال ون�ساء
و�أط� �ف ��ال �إىل �أح���د �أك�ب�ر ال�ه�ج��رات

الق�سرية منذ احلرب العاملية الثانية.
و�أظهرت �إح�صاءات ل�ل�أمم املتحدة،
تتعقب حركة الالجئني امل�سجلني� ،أن
هذا "املد الب�شري" بد�أ يف بدايات عام
 ،2012عندما تفاقمت االحتجاجات
الوا�سعة �إىل �صراع م�سلح ،و�أن��ه بلغ
ذروت��ه يف �أوائ��ل العامل املا�ضي و�سط
ما �أثري عن ا�ستخدام القوات احلكومية
ال�سورية لأ�سلحة كيماوية.
وال يزال العنف امل�ستمر يجرب ال�سوريني
على الفرار عرب احلدود.

حكمة للعرب
قال حكيم ا لزمان !...

واعلم يا بني ان احلكمة تت�أتى للأن�سان
م��ن ث�ل�اث ط ��رق  ..ب��ال�ت�ج��رب��ة وه��ي
ا�صعبها وبالتعلم وهي ا�سهلها وبالت�أمل
وهي انبلها  ..ف�أما االوىل فهي جراح
ناكتة يف القلب لن تذق حالوتها قبل ان
تتذوق مرارتها  ..اما الثانية فهي من
طرق الندامة الن اثرها يف الوجدان ال
يدوم فتن�سيكها االيام فتعود لتتعلمها
بالتجربة  ..ام��ا الثالثة فرتتقي بك
مل�صاف املالئكة فال تعد ق��ادرا على
التعامل م��ع الب�شر ل�ضعف عقولهم
فت�ستزلك للعزلة او ت�ستنزلك لقدر
الب�شر
ب ��أي منطق ت�سقط مدينة املو�صل يف
قب�ضة داع�ش خالل � 3أيام ،رغم �أنها
ك��ان م��وج��ودًا بها وق��ت االقتحام نحو
� 40أل��ف من رج��ال الأم��ن العراقيني،
يف مقابل  300ينتمون �إىل التنظيم
امل �� �س �ل��ح؟! ه ��ذا ال �ل �غ��ز رمب ��ا تك�شفه
معلومات �أدىل بها �شاهد عيان من
املدينة .هذا ال�شخ�ص الذي هرب بعد
ً
معر�ضا للذبح يف �أي
االقتحام� ،أ�صبح
حلظة؛ حيث و�ضعه تنظيم داع�ش يف
العراق على قائمة مطلوبيه ،بعد هروبه
م��ن مدينة املو�صل ح��ام�ل ًا معلومات
موثقة تك�شف خبايا التنظيم.
وق��ال��ت  CNNع��ن ه��ذا ال�شخ�ص
"ا�سمه رائد ..وهو بالطبع لي�س ا�سمه
احلقيقي ،وهو معر�ض للذبح ب�سهولة
ويف �أي وق ��ت؛ لأن ��ه مطلوب م��ن قبل
التنظيم ب�ع��د �أن ه��رب م���ؤخ�� ًرا من
املو�صل وه��و يحمل معه مقطع فيديو
التقطه بوا�سطة هاتفه املحمول يظهر
حقيقة ما يحدث هناك" .ال�شخ�ص
امل�سمى "رائد" ،ك�شف حقائق جديدة
حول ممار�سات داع�ش؛ حيث قال �إن
ال�شعب -يف �إ� �ش��ارة �إىل العراقيني-
متت خيانته ،م�ضي ًفا" :داع�ش بد�أت
ت�ن�ف�ي��ذ ر�ؤي �ت �ه��ا امل �ت �� �ش��ددة لل�شريعة
الإ�سالمية؛ حيث �إن ال��رج��ال الذين

صريا ُيج َلدون ،و�إذا
يرتدون بنطا ًال ق� ً
عرث امل�سلحون على �شخ�ص ي�ستخدم
الإن�ترن��ت ف�سيتعر�ض لأ� �س��و�أ تعذيب
مي�ك��ن تخيله ،ك�م��ا ال مي�ك��ن للن�ساء
اخلروج دون ويل �أمر".
و�أب ��دى رائ��د �صدمته ب�سرعة �سقوط
مدينته ،م�ضي ًفا" :مل يكن م��وج��ودًا
�سوى مائتني �إىل ثالثمائة مقاتل من
داع ����ش مقابل نحو � 40إىل � 50أل� ًف��ا
م��ن ق��وات الأم��ن العراقية ،لكن بعد
قتال امتد ثالثة �أيام اختفى جميعهم،
كما �أن كل الف�صائل التي كانت تقاتل
الأمريكيني يف البداية �أ�صبحوا الآن مع
داع�ش".
وك�شفت "�سي �إن �إن " عن م�ضمون
ال�ل�ق�ط��ات ال �ت��ي ك��ان��ت ب �ح��وزة رائ��د؛
�شخ�صا �أفغاين اجلن�سية
حيث �أظهرت
ً
يتكلم العربية بلغة ركيكة ت�ؤكد �أنه لي�س
عراق ًّيا ،ويقول �إن املقاتلني يف طريقهم
من املو�صل �إىل بغداد ،ح�سب ما �أكده
"رائد".
كما ظهر يف �أح��د امل�شاهد �صبي وهو
ُيقبل �أ ح ��د م�ق��ا ت�ل��ي دا ع ����ش ،ك�م��ا
يبدو عرفا ًنا ب�إنقاذهم من جي�ش
املالكي الطائفي -على حد تعبري
رائ��د -كما تظهر بع�ض الن�سوة وهن
ي��رم�ين ق�ط��ع ح �ل��وى ع �ل��ى ا مل�ق��ا ت�ل�ين
ويهتفون با�سمهم .و�شدد على �أن
ا لإجراءات التي اتخذها املالكي قد
شريا �إىل �أن
زادت الو�ضع ��س��و ًء ا ،م� ً
الق�صف الأمريكي �سي�ؤدي �إىل تدهور
�أكرب يف الو�ضع .وختم رائد حديثه
لـ"�سي �إن �إن" و�صوته يتقطع من
احلزن وعيناه تفي�ض بالدمع ،ح�سب
ال�شبكة" :مدينتي د ُِّمرت ولن ترجع �إىل
ما كانت عليه ،حتى بعد �آالف ال�سنني.
املو�صل كانت يف و ق��ت م��ا م��د ي �ن��ة
ر ا ئ �ع��ة  ،و ق��د حت��و ل��ت ا لآ ن �إ ىل
م��د ي �ن��ة �أ � �ش �ب��ا ح و ك��و ا ب �ي ����س ب�ين
ي��و م و ليلة "
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�إحتفاالت اجلالية الأردنية الكنديه باالحتفاالت االردنية

املر�سال-تورنتو �-:أحيت جمعية
املغرتبني الأردنيني الكنديني
بالأ�شرتاك مع النادي الأردين الكندي
يف تورونتو� ،إحتفا ًال كبري ًا مبنا�سبة
عيد جلو�س جاللة امللك عبد اهلل الثاين
املعظم اخلام�س ع�شر -حفظه اهلل ورعاه
�أمني  -وعيد �إ�ستقالل اململكة الأردنية
الها�شمية الثامن وال�ستون ،وذكرى
الثورة العربية الكربى الثامن والت�سعون
ويوم اجلي�ش االردين ،وذلك يوم ال�سبت

املوافق  16حزيران–يونيو  2014ال�ساعة
ال�سابعة م�سا ًء ،يف قاعة �إحتفاالت
مركز �سانت جورج الفخمه ،يف مدينة
رت�شمنهل -كندا وح�ضر احلفل عدد
كبري من �أبناء اجلالية الأردنية من
العائالت والأ�سرالأردنية والعربيه
يف كندا الذين �أجتمعوا لأحياء هذا
العر�س الأردين الوطني الكبري �سوي ًا،
ولأول مرة منذ عقدين ،على �شرف
�سعادة ال�سفري الأردين يف �أوتاوا ال�سيد
ب�شري فواز الزعبي ،وكبار ال�شخ�صيات

ثم �أعقب كلمة �سعادة ال�سفري كلمة
عطوفة الدكتور منريقاقي�ش رئي�س
جمعية املغرتبني الأردنيني يف �أوتاوا،
الذي نقل حتيات �أبناء اجلاليه االردنية
يف اوتاوا ،و�شكر منظمني هذا احلفل
الكبريعلى جهودهم اجلباره.
ثم القى الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات
رئي�س جمعية املغرتبني الأردنيني
الكنديني ورئي�س ال�شبكة العربية
الكندية كلمة رحب بها ب�ضيف ال�شرف

والأ�ستقرار والتقدم يف ظل القيادة
الها�شمية املفداة ،ويف هذا اليوم
التاريخي ي�ستذكر الأردنيون جميع ًا
الكفاح امل�شرف والأجناز العظيم،
الذي قدمه الها�شميون الأطهار منذ
عهد جاللة امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل
الأول بن احل�سني طيب اهلل ثراه ،الذي
حقق الأ�ستقالل الكامل غري املنقو�ص
للدولة الأردنية ،و�أقام دولة القانون
وامل�ؤ�س�سات يف ظل ظروف �إقليمية

�سعادة ال�سفري الأردين ال�سيد ب�شري
الزعبي وباحل�ضور الكرام ،وقدم
فيها اجمل التهاين والتربيكات نيابة
عن �أبناء اجلاليه االردنيه يف كندا،
جلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم
حفظه اهلل ورعاه �آمني وللعائله
الها�شميه الكرميه ،وللأردن احلبيب
�شعب ًا وجي�ش ًا وحكومه ،م�شيد ًا بان
االردنيون يف كندا هم يد واحده ،وقلب

وعاملية �صعبة.
ويف التا�سع من حزيران نتفيء بظالل
ذكرى ت�سلم جاللة مليكنا املفدى
ل�سلطاته الد�ستورية ،ويف العا�شر من
ال�شهر ذاته تظللنا ذكرى منا�سبتني
غاليتني على قلوبنا ،الثورة العربية
الكربى ويوم اجلي�ش الذي �سماه امللك
عبداهلل الأول بقية اجلي�ش امل�صطفوي.
اجلاللة امللك عبد اهلل ابن احل�سني
املعظم.
فتحية الأعتزاز والأفتخار والإجالل
لقواتنا امل�سلحة البا�سلة ب�أجهزتها
املختلفة  ،و�سائر الأجهزة
الأمنية من قوات
الدرك والأمن
ا لعا م
و ا لد فا ع
املدين،

واحد ،وهدف واحد ،ومتحم�سون دائم ًا
وابد ًا خلدمة مليكهم املفدى وم�ساندة
ودعم بلدهم االم الأردن احلبيب بكل
طاقاتهم وامكانياتهم.
كما تكلم اال�ستاذ زياد عن جهود
الأردنيني اجلباره لتحقيق تلك
املنا�سبات اخلالده بقيادة الها�شميني
من اجلالية االردنية والعربية من جميع
حمافظات كندا وخا�صة من حمافظة
اونتاريو ،وتورونتو و�ضواحيها.
و�أ�ستهل احلفل بال�سالم امللكي الأردين
وال�سالم الكندي ،ثم رحب رئي�س
النادي االردين الكندي وعريف احلفل
عطوفة اال�ستاذ وائل حداد ،ب�سعادة
ال�سفري االردين وباحل�ضور الكرام،
م�شيد ًا بجهود جاللة امللك عبد اهلل
الثاين املعظم و�أهتمامه البالغ بابنائه
املغرتبني يف املهجر ،وذلك مب�شاركة
�سعادة ال�سفري االردين ممث ًال جلاللته
يف هذ احلفل التاريخي الكبري.
ثم قدم اال�ستاذ وائل �ضيف ال�شرف
�سعادة ال�سفريالأردين ال�سيد ب�شري
الزعبي ،الذي �ألقى كلمة رقيقه،
رحب بها باحل�ضور الكرام ،ونقل
تهاين وحتيات جاللة امللك عبد اللة
الثاين ابن احل�سني املعظم اىل كافة
ابناء اجلالية الأردنية يف كندا ،م�ؤكد ًا
حر�ص ال�سفاره االردنية على اهميه
التوا�صل مع �أبنائها ،بالرغم من ات�ساع
م�ساحة كندا ،وم�شقات ال�سفر والتنقل
من حمافظه اىل حمافظه .ثم �أعاد
�سعادته خطاب جاللة امللك عبد اهلل
الثاين الذي القاه جاللته مبنا�سبة
عيد اال�ستقالل ،م�شيد ُا بجهود الرعيل
الأول من االردنيني البوا�سل الذين
قدموا املزيد من الت�ضحيات باغلى ما
ميلكون من اجل نيل هذا اال�ستقالل
واملحافظه على �أمن و�أمان وا�ستقرار
االردن احلبيب.

ابتدا ًء من ثورة ال�شريف احل�سني بن
علي اىل يومنا هذا بقيادة ابا احل�سني
قائ ًال-:
�أيها احلفل الكرمي،
يف هذا اليوم الأغر ،نقف بكل الإجالل
والإكبار ،لنحتفل ونحتفي بذكريات
عزيزة على قلوبنا جميع ًا ،والتي جتتمع
يف �أوقات متقاربة  ،ذكرى الأ�ستقالل
املجيد ،والثورة العربية الكربى� ،أعاد
اهلل عز وجل على جاللة مليكنا املفدى
وعلى جميع الأردنيني هذه املنا�سبات
واجلميع يرفل بثوب ال�صحة والعافية
ودوام الأمن والأمان واخلري والربكة.
�أخوتي و�أخواتي و�أبناء بلدي الأحباء:
يف اخلام�س والع�شرين من ايار من
كل عام  ،يقف الأردنيون والأردنيات
الن�شامى والن�شميات ،وقفة فخر
واعتزاز ،ونتوجه بالتهنئة والتربيك
والفخاراىل جاللة امللك عبداهلل الثاين
ابن احل�سني املعظم ،داعني اهلل عز
وجل ان يدمي على الأردن نعمة الأمن

و �سيبقى
ا لأ ر د ن
�شاخم ًا ع�صي ًا
على النيل من وحدته
ومكت�سباته التي حققها عرب
العقود املا�ضية ،و�ستبقى الإجنازات
�شواهد على امل�سرية الوطنية بقيادة
�سيد البالد جاللة امللك عبد اهلل
ابن احل�سني املعظم وهمه الن�شامى
والن�شميات.
ثم �ألقت الأن�سه �إح�سان �سعيد �آل خطاب
ع�ضو الهيئة الأدارية جلمعية املغرتبني
الأردنيني الكنديني ق�صائد �شعريه
حما�سيه وطنيه �شيقه بتلك املنا�سبات
الوطنية الأردنية ال�سعيده ب�أ�سمها ونيابة
عن والدها الفا�ضل ال�سيد �شعبان �سعيد
�آل خطاب.

وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة على قلب كل
ن�شمي ون�شمية �أردنية ،ال بد لنا من توجيه
جزيل ال�شكر واالمتنان اىل جاللة امللك
املعظم والعائلته الها�شميه الكرميه ،واىل
اردننا احلبيب �شعب ًا وجي�ش ًا وحكومه،
واىل �سعادة ال�سفري االردين ال�سيد ب�شري
الزعبي املحرتم وعائلته الكرميه ،وجميع
�أع�ضاء ال�سفاره الأردنية يف اوتاوا،

واىل هيئة �أدارة �ألنادي االردين وجميع
اع�ضائها ،وخا�صه اىل هيئتنا االداريه
جلمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني
وجميع اع�ضائها وجميع امل�ساهمني
واملتطوعني بها من افراد ورجال اعمال
وا�صحاب م�صالح جتاريه على جهودهم
اجلباره يف دعم وتعزيز مكانه اجلمعيه
خالل فرتة وجيزه من ت�أ�سي�سها.
كما نود ان نتقدم بجزيل ال�شكر واالمتنان
اىل جميع و�سائل الأعالم من ال�صحف
والأذاعات وال�شبكات االلكرتونيه العربية
والكنديه الذين تعاونوا معنا م�شكورين
من خالل �صفحات جرائدهم وبراجمهم
ومواقعهم على �إبراز دور اجلمعية
ون�شاطاتها لإي�صال �أخبارها اىل كافة
�أبناء اجلالية العربيه والأردنية ،ونخ�ص
بالذكرعطوفة ال�سيد عامر ال�صمادي
مقدم برنامج" يا طري" والذي يبث
على �شا�شات التلفزيون الأردين على
�إ�ست�ضافته للأ�ستاذ زياد مالوي فريحات
رئي�سجمعيةاملغرتبنيالأردنينيالكنديني

�أثناء زيارته الأخرية اىل بلده الأم الأردن
احلبيب ،والذي �ألقى ال�ضوء ومن خالل
برناجمه االغرعلى ن�شاطات
و�أهدافها
اجلمعية
و تطلعا تها
ا مل�ستقبلية ،
و ا لذ ي
�أ بد ى

�إ �ستعد ا د ه
التام لت�سخري
كافة �أمكانيات
برناجمه من اجل خدمة
اجلمعية و�أهدافها وخدمة كافة �أبناء
اجلالية الأردنية الواحدة يف كندا .
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املر�سال  -تورونتو  -قام الأ�ستاذ
زياد مالوي فريحات رئي�س جمعية
املغرتبني االردنيني الكنديني يف
زيارة تفقديه وعمليه اىل البلد الأم
الأردن احلبيب ،خالل �شهر ايار-
مايو  2014املا�ضي .والتقى اال�ستاذ
زياد مع العديد من االهل واالقارب
واال�صدقاء واملعارف يف عدة �أماكن
من اململكه يف عجلون ،وكفرجنه،
وجر�ش ،واجلزازه ،والزرقاء ،وعمان،
والكرك ،والطفيله ،ومعان وغريها

من املدن والقرى االردنيه العزيزه.
هذاباال�ضافة اىل لقاءاته مع العديد
من ال�شخ�صيات البارزه من رجاالت
الدولة الأردنية و�أ�صحاب االعمال
والعديد من امل�ؤ�س�سات احلكوميه
العامه واخلا�صه والغريحكوميه
اخلرييه واالن�سانيه ،وذلك لأطالعهم
على اجلهود والن�شاطات التي تبذلها
جمعية املغرتبني االردنيني الكنديني،
من �أجل تعزيز روح املحبه والتوا�صل ما

بني البلدين االردن احلبيب ،و�أبناءها
املغرتبني الأردنيني الكنديني يف كندا.
ومن ابرز تلك اللقاءات ،كان لقائه
مع دولة الدكتور عبد ال�سالم املجايل،
رئي�س وزارء الأردن ال�سابق يف منزله،
�أ�ستغرق اللقاء حوايل ال�ساعتني حيث
قام اال�ستاذ فريحات بنقل حتيات
وحمبة �أبناء اجلاليه االردنيه واع�ضاء
جمعية املغرتبني االردنيني الكنديني
لدولة الرئي�س املجايل  ،جمددين
والئهم ملليكهم املفدى واردنهم الغايل
ويف لقاء اخر اجتمع اال�ستاذ زياد
ب�سعادة امل�ست�شار ال�سيد هيثم ابو
الفول القائم ب�أعمال �ش�ؤون املغرتبني
الأردنيني يف وزارة اخلارجية ،حيث
�أكد �سعادة امل�ست�شار على اهتمام
جاللة امللك عبد اهلل الثاين بابنائه
املغرتبني اينما كانوا وا�ضاف قائ ًال بان
م�ؤمتر املغرتبني ،قد مت حتديد موعده
اىل العام القادم و�سيعلن ر�سمي ًا عن
املكان والتاريخ يف حينه بوا�سطة
ال�صحف الر�سميه ،كما و�سيعمم

عنه بوا�سطة ال�سفارات االردنيه يف
اخلارج .وقام �سعادة امل�ست�شار ابو
الفول بتقدمي جدول �أعمال وزارة
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني اىل ال�سيد
زياد  ،الهادف اىل حت�سني العالقات
الثنائية ما بني �أبناء اجلالية الأردنية
يف املهجر وما بني وطنهم الأردن .
ويف لقاء اخر اجرى اال�ستاذ زياد
مقابله تلفزيونيه مع املذيع االردين
امل�شهور اال�ستاذ عامر ال�صمادي يف
برناجمه "يا طري" الذي يبث على
التلفزيون الأردين ،والذي يعني
ب�ش�ؤون املغرتبني االردنيني يف اخلارج.
كما قام اال�ستاذ زياد
مبقابلة عطوفة ال�سيد عبد الرزاق
عربيات مدير هيئة ت�شجيع ال�سياحة
لدرا�سة �إمكانية ت�شجيع ال�سياحه
الدينيه والعالجيه والرتفيهيه ما بني
البلدين الأردن وكندا ،ومت تن�سيق
ات�صاالت ومقابالت للأ�ستمرار بهذه
املهمه.
كما قابل اي�ض ًا �سعادة ال�سيد ها�شم
نايل املجايل رجل االعمال االردين
املعروف و�صاحب عدة م�ؤ�س�سات
جتاريه و ا�ستثماريه واعالميه
من اجل ت�شجيع التعاون
الأقت�صادي والتجاري
والأعالمي ما بني
البلدين ،وذلك
ب�أن�شاء م�صانع
ومكاتب ومراكز
�إت�صاالت كنديه
يف الأردن ،
من اجل ايجاد
عمل
فر�ص
باالردن تدار ب�أيدي
ال�شباب الأردنيني الذين
يتحلون مب�ستوى من التعليم
واخلربات والكفاءات العالية والتي
ميكن لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الكنديه
من ا�ستخدامها واال�ستفاده من
خرباتها وبرواتب مقبولة  .كما قام
اال�ستاذ زياد مبقابلة �سعادة ال�سيد
با�سل الكيالين مدير مكتب امللكية
الأردنيه يف عمان ،وال�سيد ابراهيم
الزعبي املدير املايل ملكتب امللكية
االردنيه للطريان ،وذلك للتباحث حول
�إمكانية �إعادة خطوط امللكية الأردنيه
اىل مدينة تورنتو لتعيد رحالتها من
تورنتو اىل عمان مبا�شره ،حيث ان
مدينة تورونتو حتوي العدد الكبري من
�أبناء اجلاليات الأردنية والعربية .
كما �شارك اال�ستاذ زياد يف تغطية
�إ�ستقبال قدا�سة البابا فرن�سي�س
اثناء زيارته الأخرية اىل الأردن ويف
�إحتفاالت الأردن مبنا�سبة ذكرى
�إ�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية
الثامن وال�ستون يف مدينة احل�سني
الريا�ضيه .ومن خالل وجوده يف
املركز الثقايف امللكي ،اجرى الأ�ستاذ
زياد عدة لقاءات مع عدد من معايل
الوزراء وال�سعاده والنواب واالعيان.
ومن ابرزهم معايل ال�سيد نا�صر
جوده وزير اخلارجية االردنية،

ومعايل ال�سيد ح�سني هزاع املجايل
وزير الداخلية الأردنية ومعايل
الدكتور حممد املومني وزير دولة
ل�ش�ؤون الأعالم يف احلكومة الأردنية
ومعايل الدكتورن�ضال القطامني وزير
ال�سياحة واالثار الأردنية ،ومعايل
الدكتور اميمه طوقان وزير املالية
الأردنية .كما اجرى اال�ستاذ زياد لقاء
مع �سعادة الدكتورة دينا قعوار ،علم ُا

بان �سعادة ال�سفري قعوار هي من ابرز
الدبلوما�سيني االردنيني حيث يتوقع
ان ت�شغل من�صب �سفري
ا ال ر د ن

يف هيئة
االمم املتحده يف نيويورك .
هذا بالأ�ضافة اىل العديد من

اللقاءات الأخرى التي تهدف اىل
ت�شجيع التعاون الأقت�صادي والتجاري
وال�سياحي والأن�ساين

والتعليمي ما بني
البلدين الأردن وكندا

ومن الن�شاطات االن�سانيه واخلريية
التي قام بها الأ�ستاذ زياد  ،لقاءه مع
عطوفة الدكتور احمد الكركي املدير
التنفيذي للجمعية امللكية الأردنية،
من اجل دعم برنامج اك�س�س لل�صم
والبكم وت�سهيل طلب معاملة
دعم اجلمعيه امللكيه
بحوايل ربع مليون
دوالر كندي،
كتربع ًا من
منظمة
�سيد ا " ،
" و منظمة واحلفالت ،حيث قاموا بتقدمي الأكالت
�سا ي�سبو " الأردنية امل�شهوره على �شرفه ،مثل
التي ميثل املن�سف الأردين واملقلوبه واملحا�شي
اال�ستاذ زياد وامل�سخن بالطابون واحللويات العربيه
فيها ع�ضو مثل الكنافه والبقالوه وليايل لبنان
وم�ست�شار متطوع .وغريها من االكالت واحللويات ال�شهيه
زيارته اللذيذه ،والتي متثل مدى الكرم واجلود
وخالل
اىل الأردن قام الأ�ستاذ العربي اال�صيل الذي يتحلى به ال�شعب
زياد بزيارة العديد من الأهل و الأردين احلبيب.
وبهذه املنا�سبه ي�سعدين وي�شرفني ان
االقارب والأ�صدقاء واملعارف ،للزياره
واملوده ،و لتلبية دعواتهم امل�شكوره اتقدم من جاللة امللك عبد اهلل الثاين
للم�شاركه مبنا�سبات االفراح واالتراح املعظم وعائلته الها�شميه الكرميه
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ومن االردن احلبيب �شعب ًا وجي�ش ًا
وحكومه ،ب�أ�سمي وا�سم عائلتي وع�شرية
الفريحات يف كندا وعجلون وكفرجنه
وراجب وجر�ش واجلزازه والزرقاء
واينما وجدوا يف كل مكان ،ونيابة
عن الهيئة االداريه جلمعية الأردنيني
املغرتبيني الكنديني واع�ضاءها من
اجلاليه الأردنيه يف كندا ،باحر
التهاين وا�صدق التربيكات ،مبنا�سبه
عيد اال�ستقالل الثامن وال�ستون...
راجي ًا العلي القدير ان يحفظ مليكنا
املفدى واردننا الغايل ،بالعز والرفاه
واالمن واالمان .كما اود ان اتقدم
مبزيد من ال�شكر واالمتنان والعرفان،
من جميع االهل واالقارب واال�صدقاء
وكل من التقاين وقابلني و�أجتمع بي
وا�ست�ضافني خالل زيارتي الق�صريه
لوطني االم االردن احلبيب ،ب�إ�صدق
ايات ال�شكر واالمتنان ،حلفاوتكم
البالغه ،وحل�سن �ضيافتكم وكرمكم
العربي الأردين الأ�صيل .مت�أم ًال ان
تبات تلك اللقاءات ال�سعيده بداية
�أخوة و�صداقه وحمبه متينة ودائمه
لكل من ح�صل يل ال�شرف بالتعرف
عليهم  ،م�ؤكد ًا لكم جميع ًا بان ابنائكم
يف املهجر ،اينما كانوا ،وحيثما جدوا،
وبالرغم من خروجهم من االردن...
ولكن حمبة االردن مل ولن تخرج من
قلوبهم وذاكرتهم ودعائهم الدائم
لها ،و�سنعمل جاديني خلدمه
مليكنا املفدى ووطننا االم الأردن
احلبيب وترويجه والدفاع عنه يف كل
املنا�سبات والفر�ص ال�سانحه.
ونخ�ص بالذكر كل من� :سعادة
امل�ست�شار ابن العم والن�سيب
اال�ستاذ هيثم ابو الفول املحرتم

وعائلته الكرميه واخوانه ،والأخ
عطوفة ال�سيد عادل بك املجايل
وعائلته الكرميه واخوانه ،و�سعادة
العميد الركن ابن العم ال�سيد
حممود فريحات ابو غا�صب وعائلته
الكرميه وعطوفة رئي�س بلدية
كفرجنه ابن العم الدكتور فواز
فريحات وعائلته الكرميه ،و�أبناء
العمومه كل من ال�ساده :عبد الكرمي
فريحات" ابو �أن�س" وعائلته الكرميه
وعبد الرحمن فريحات" ابو نبيل"
وعائلته الكرميه ،وعوده مالوي
فريحات ابو رائد وعائلته الكرميه،
وعواد مالوي فريحات ابوعالء
وعائلته الكرميه ،واىل احلبيب
عالء فريحات وعائلته الكرميه،
واىل الأخ ابراهيم الزعبي وعائلته
الكرميه ،واخوانه ،واىل جارنا
العزيز يف خلدا ال�سيد ابوحمدي
قوق�ش وعائلته الكرميه ،كما اود ان
اقدم خال�ص ال�شكر والعرفان اىل
ف�ضيلة ال�شيخ اجلليل ال�سيد �سعيد
�شعبان �آل خطاب وعائلته الكرميه
و�سعادة الأخوه الأعزاء الدكتور
�سطام زهري اخلطاب واملهند�س
ال�سيد خالد املعاين وجميع �آل
خطاب يف معان ،الحتفائهم
البالغ بنا وا�ستقبالهم الكرمي لنا،
اثناء زيارتنا لديارهم العامره
مبنا�سبه جاهتنا خلطبة كرميتهم
الأن�سه اح�سان �سعيد ،ل�صديق
العمر والغربه اال�ستاذ حممد
البندقجي ،وحل�سن كرمهم ،راجني
ان تبات تلك املنا�سبة ال�سعيده
بداية �أخوة و�صداقه وحمبه متينة
و دائمه .ومبنا�سبة حلول �شهر

رم�ضان الف�ضيل
نود ان نتقدم
باجمل وا�سمى
التهاين
ايات
والتربيكات  ،و
ال�صحة
دوام
والعافيه ،لل�شعب
االردين احلبيب
وكل عام وانتم
بالف الف بخري .
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التهاين
�آل امل�شاقبه و�آل البيالرد

�أح�ت�ف��ل االخ ال���س�ي��د اح �م��د ع�ي��د ي��و��س��ف امل���ش��اق�ب��ه وعائلته
الكرميه يف كندا بحفل زف��اف ولدهم ع�لاء الدين عبداهلل
امل�شاقبه على �صاحبة ال�صون والعفة الآن�سة اماندا  ،وح�ضر
احلفل عدد كبري من االه��ل واالق��ارب واال�صدقاء ،و�أ�ستمتع
احل�ضور ب�سهرة جميلة طالت �إىل �ساعات مت�أخرة من الليل،
ق��دم خاللها امل ��أك��والت ال�شهية واحل�ل��وي��ات الفاخرة وامل��رح
والرق�ص والغناء والطرب .وبهذه املنا�سبة نتقدم العري�س
والعرو�س وم��ن �أه��ايل العرو�سني احلبيبني ب�أ�صدق التهاين
والتربيكات ....و�ألف مربوك وبالرفاه والبنني.

الف مربوك لالخوة االحباء
ال�سيده اح�سان �سعيد �شعبان �آل خطاب وال�سيد حممد البندقجي
مبنا�سبة زفافهم امليمون يوم الثالثاء املوافق -23حزيران 2014
متمنيني لهم �أ�صدق التهاين واطيب التربيكات ....و�ألف الف الف مربوك
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